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คํานํา 

 
รายงานผลการดําเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ      
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดทําข้ึนเพ่ือรายงานผลการฝึกอบรมตามหลักสูตร รวมผู้เข้าอบรม
ท้ังสิ้น 96 คน  โดยจะเป็นการรายงานผลใน 2 ด้าน คือ 1) ด้านผลการฝึกอบรม ประกอบด้วย เวลาของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม และผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม และ 2) ด้านความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหารจัดการ
โครงการและหลักสูตร  

 รายงานผลการดําเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้สําเร็จได้โดยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ท้ัง 96 คน และคณะทํางานจัดทําหลักสูตร สํานักงานศึกษาธิการภาค และสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ในการนี้จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้  
 

 สุดท้ายนี้ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผล
การฝึกอบรมฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการฝึกอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เก่ียวข้องท่ีสนใจในหลักสูตรอ่ืน ๆ ต่อไป 
 
 
 
 
 
                
       กลุ่มวิจัยและพัฒนา 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

 รายงานผลการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ      
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้ารับการพัฒนา จํานวน 2 รุ่น รวม    
ผู้เข้าอบรมท้ังสิ้น 96 คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสรุปเวลา แบบประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหารจัดการโครงการและหลักสูตร โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลปลายเปิดเป็นการวิเคราะห์เนื้อหา และแจกแจงความถ่ี 
สรุปผลได้ดังนี้ 
 1. ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 2 รุ่น รวมท้ังสิ้น 96 คน เป็นเพศชาย จํานวน  
10 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.42  เพศหญิง จํานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 89.58 ส่วนใหญ่มีอายุ 51 ปี 
จํานวน 39  คน  คิดเป็นร้อยละ 40.63  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 
63.54 และสังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 และสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 78 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 
 2. ผลด้านการฝึกอบรม ส่วนท่ี 1 เวลาเข้ารับการฝึกอบรม และส่วนท่ี 2 ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม 
ในภาพรวม พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมเฉลี่ยร้อยละ 100 ท้ัง 2 รุ่น และ        
มีผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมเฉลี่ยร้อยละ 86.28 โดยรุ่นท่ี 1 มีผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมเฉลี่ยสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 
90.26 และรุ่นท่ี 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรม รองลงมา คิดเป็นร้อยละ 88.34 ทุกคนมีผลการ
ฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 3. ผลด้านความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโครงการและหลักสูตร 
     ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีต่อการบริหารจัดการโครงการและหลักสูตร 
ในภาพรวมท้ัง 2 รุ่น พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโครงการและหลักสูตร
อยูใ่นระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 91.20 โดยมีความคิดเห็นว่าการบริหารจัดการความรู้ แนวคิด ทักษะและ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ท่ีได้รับจากการพัฒนา อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 95.20 รองลงมา มีความ
คิดเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์ของสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ี คิดเป็นร้อยละ 
95.00 และโครงการนี้ทําให้มีโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 
94.40  
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1 

 

 
บทนํา 
บทท่ี 1 

 
ความเป็นมาและความสําคัญ 

ทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital) ถือเป็นหัวใจสําคัญของกระบวนการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 80 (3) บัญญัติไว้ว่า “พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติกฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมท้ังปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสํานึก
ของความเป็นไทยมีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดม่ันในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นอกจากนี้ การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนท่ี
ประเทศไทยจะต้องเชื่อมโยงกับประเทศในอาเซียนถือเป็นความจําเป็นในการพัฒนาการศึกษา เพ่ือสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สอดคล้องกับประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก เพ่ือ
สร้างและพัฒนาให้คนเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความสามารถ มีทักษะ ความถนัด ความชํานาญพร้อมจะ
ขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาประเทศสู่การเป็นประเทศไทยยุค 4.0 (Thailand 4.0) ซ่ึงรัฐบาลได้ให้
ความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยได้กําหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ท้ัง
การศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ 
พัฒนาตนได้เต็มศักยภาพ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและพัฒนากําลังคนให้เป็นท่ีต้องการ เหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิ
ตรงตามวิชาท่ีสอนนําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน และมุ่งเน้น
การยกระดับคุณภาพการศึกษาท้ังระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาและนอกระบบการศึกษา 
และมุ่งเน้นการพัฒนาผู้นําภาคราชการให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์
ชาติ เป็นผู้นําท่ีมีวิสัยทัศน์ เป็นนักบริหารท่ีมีภาวะผู้นํา และมีสมรรถนะในด้านการจัดการท่ีดี สามารถ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอันจะนําไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชน กระทรวงศึกษาธิการได้นํานโยบายของ
รัฐบาลด้านการศึกษามาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติโดยกําหนดเป็นนโยบายการพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา  
โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม การกระจายอํานาจ และความต้องการของทุกภาคส่วนในสังคมให้สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ” 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักและให้ความสําคัญในการนํานโยบายของรัฐบาลและ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ โดยมอบหมายให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือรองรับและตอบสนองต่อ
นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมาอย่างต่อเนื่อง  ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งท่ีมี
ความสําคัญต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศให้สามารถก้าวสู่มาตรฐานสากล ดังนั้น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
จํานวน 2 รุ่น บัดนี้ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้ดําเนินการฝึกอบรม
โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใน
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ภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จึงจัดทํารายงานผลการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือ
สนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี 
และพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สําหรับเป็นข้อมูลสารสนเทศในการดําเนินการพัฒนาต่อไป  

  

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือรายงานผลการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ขอบเขตการรายงาน 
 การรายงานผลการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีขอบเขตการรายงาน ดังนี้ 
 1. ด้านประชากร 
    ประชากร คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานทางด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจําสํานักงานศึกษาธิการภาค 
จํานวน 18 ภาค และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด จํานวน 77 จังหวัด  จํานวน 2 รุ่น รวมท้ังสิ้น 96  คน  
 2. ด้านเนื้อหา  
     เนื้อหา มี 2 ด้าน คือ 1) ด้านผลการฝึกอบรม ประกอบด้วย เวลาเข้ารับการฝึกอบรม และ
ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม และ 2) ด้านความพึงพอใจ ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีต่อ
การบริหารจัดการโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 3. ด้านเวลา 
    ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อน ระหว่างและหลังการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันท่ี 11 – 13 มีนาคม 2562    
ณ  ห้องพุทธรักษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
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กรอบแนวคิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การฝึกอบรม 
 

กิจกรรม : 
1. ศึกษาด้วยตนเอง 
2. การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายจาก
วิทยากร 
 3. การจัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4. การใช้สื่อเทคโนโลยีเสริม
ประสบการณ์ต่าง ๆ 
5. แหล่งเรียนรู้ ได้แก่    
เว็บไซด์ และหรือแหล่ง
เรียนรู้อ่ืน ๆ 
6. การติดตามและ
ประเมินผลโดยวิทยากร 
วิทยากรประจํากลุ่มและ
คณะผู้รับผิดชอบโครงการ 
ประเมิน : 
    1. ด้านการฝึกอบรม 
        - เ วลา เ ข้ า รั บการ
ฝึกอบรม 
        - ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ก า ร
ฝึกอบรม 
    2. ด้านความพึงพอใจ 
      - ความ พึงพอใจต่ อ
การบริหารจัดการโครงการ 

 
 
ผลการฝึกอบรมหลักสูตร
การพัฒนาบุคลากรด้ าน
การเ งิน บัญชี  และพัสดุ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 
 

หลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรด้านการเงิน บัญชี 
และพัสดุ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 
จํานวน 24 ชั่วโมง 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ หมายถึง หลักสูตรภายใต้โครงการ

โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีพัฒนาข้ึนสําหรับใช้ฝึกอบรมบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านการเงิน 
บัญชี และพัสดุ ประจําสํานักงานศึกษาธิการภาค และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 1) มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรีท่ี
เก่ียวข้องและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเงิน บัญชีและพัสดุสามารถนําไปปฏิบัติงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ 2) มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ี ความรับผิดชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบและสามารถตรวจสอบได้ 3) มีความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีการเงิน บัญชีและพัสดุของสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 4) มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและสามารถเสนอแนะปัญหาอุปสรรค
และแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป 
หลักสูตรมีจํานวน 24 ชั่วโมง โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1) ศึกษาด้วยตนเอง 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายจากวิทยากร 3) การจัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4) การใช้สื่อเทคโนโลยีเสริม
ประสบการณ์ต่าง ๆ 5) แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ เว็บไซด์ และหรือแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 6) การติดตามและ
ประเมินผลโดยวิทยากร วิทยากรประจํากลุ่มและคณะผู้รับผิดชอบโครงการ 
 การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและตัดสินคุณค่า การดําเนินงานการฝึกอบรมบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้าน
การเงิน บัญชี และพัสดุ ประจําสํานักงานศึกษาธิการภาค และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 2 รุ่น รวมท้ังสิ้น จํานวน 96 คน ใน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการฝึกอบรม 
ประกอบด้วย เวลาเข้ารับการฝึกอบรม  และผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร 2) ด้านความพึงพอใจ ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีต่อ
การบริหารจัดการโครงการ 
 รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ หมายถึง 
การนําเสนอข้อมูลผลการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ใน 2 ด้าน คือ 
1) ด้านการฝึกอบรม 2) ด้านความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโครงการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
 ด้านผลการฝึกอบรม หมายถึง การรายงานสรุปเวลาเข้ารับการฝึกอบรม และผลสัมฤทธิ์การ
ฝึกอบรมซ่ึงเป็นคะแนนจากใบงานสรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากผู้เข้ารับการฝึกอบรม และจากการสังเกต
พฤติกรรมผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
 ด้านความพึงพอใจ หมายถึง การรายงานผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีต่อการ
บริหารจัดการโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
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ประโยชน์ท่ีได้รับ  
 1. เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการฝึกอบรมในการดําเนินงานในครั้งต่อไป 
 2. เป็นข้อมูลสารสนเทศให้หน่วยงานและผู้เก่ียวข้องนําข้อมูลไปใช้ในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายท่ี
หลากหลายมากข้ึน 
 3. เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสําหรับผู้บริหารในการพิจารณาดําเนินการโครงการต่อไป 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งท่ีจะศึกษาผลการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี 
และพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จึงได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ได้นํามา
กําหนดกรอบแนวคิดพ้ืนฐานในการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 
 1. หลักการพัฒนาบุคลากร 
 2. หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
 3. การประเมินหลักสูตรฝึกอบรม 
 4. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

หลักการพัฒนาบุคลากร 
การพัฒนาบุคลากร นับว่าเป็นภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงานท่ีต้องด้ําเนินการเพราะในสภาวะ

ปัจจุบันองค์กรจะต้องเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็วท้ังในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การปกครอง ก่อให้เกิดภาวการณ์แข่งขัน หากองค์กรใดมีขีดความสามารถในการกําหนด
สิ่งแวดล้อม หรือสามารถวิเคราะห์และคาดคะเนผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างแม่นยําและสามารถปรับปัจจัย
ต่าง ๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม องค์กรนั้น
ย่อมได้รับประโยชน์สูงสุด โดยการเร่งพัฒนาบุคลากรท้ังในด้านความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ และทักษะใน
การปฏิบัติงาน ซ่ึงมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาครูไว้ ดังนี้ 

ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
กรมวิชาการ (2543 : 146) ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากร หมายถึง การจัดกิจกรรมท่ีจําเป็น

และซับซ้อนอย่างหนึ่ง ท่ีจะสร้างความม่ันใจต่อคุณภาพระดับสูงของบุคลากร ถ้าการพัฒนาบุคลากรประสบ
ความสําเร็จก็จะส่งเสริมความก้าวหน้าขององค์กรและจะสนับสนุนความร่วมมือของบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ 
ท่ีเป็นลักษณะของบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 

สํานักงานปฎิรูปการศึกษา (2544 : 15) กล่าวว่า การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป็นกระบวนการท่ีสําคัญต่อกระบวนการบริหารงานบุคคล ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ 
ทักษะ เจตคติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปในทางท่ีพึงประสงค์ 

สัมพันธ์  ภู่ไพบูลย์ (2542 : 90) กล่าวว่า การพัฒนาบุคคล หมายถึง วิธีการทําให้บุคคลเจริญมีการ
เปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ความสามารถสุขภาพกาย สุขภาพจิต สภาพความ
เป็นอยู่และสวัสดิการต่าง ๆ 

สมคิด  บางโม (2545 : 164) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กรรมวิธีต่าง ๆ ท่ีมุ่งเพ่ิมพูน
ความรู้ ความชํานาญ ประสบการณ์ เพ่ือให้ทุกคนในหน่วยงานสามารถปฏิบัติหน้าท่ีในความรับผิดชอบได้ดี
ยิ่งข้ึน 

เนตร์พัณณา  ยาวิราช (2546 :156) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการในการ
เสริมสร้าง เพ่ิมพูนความรู้และทักษะหรือความชํานาญงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนในขอบเขตของการ
ปฏิบัติงาน 
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กีรติ ยศยิ่งยง (2548 :17) ได้ให้ความหมาย ของการพัฒนาบุคลากรว่าเป็นกระบวนการเพ่ิมพูน
ความรู้  ทักษะ ความสามารถและปรับปรุงพฤติกรรมของบุคลากรในระยะเวลาท่ีจํากัดผ่านกระบวนการ          
พัฒนาปัจ เจกบุคคล เช่น  การอบรม การศึกษาและการพัฒนากระบวนการพัฒนาอาชีพและ
กระบวนการพัฒนาองค์กร เป็นต้น ท้ังนี้เพ่ือดึงเอาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีอยู่ออกมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพ่ือเอ้ืออ้านวยต่อการช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายท่ีตั้งไว้โดยเอาเป้าหมายเพ่ือองค์กร 
ลูกค้า บุคลากร และประชาชน/ สังคม 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การพัฒนาบุคลากร เป็นกระบวนการท่ีจะเสริมสร้างและ
ปรับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Understanding) ทักษะในการท้างาน 
(Skill) และทัศนคติ (Attitude) ให้เอ้ืออ้านวยต่อประสิทธิภาพในการทํางานตลอดจนเจตคติท่ีดีของ
ผู้ปฏิบัติงาน ให้รอบรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเอ้ืออ้านวยต่อประสิทธิภาพในการทํางาน 

ความสําคัญและความจําเป็นของการพัฒนาบุคลากร 
จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกโลกาภิวัตน์ บุคลากรซ่ึงเป็นข้าราชการอันเป็นกลไกสําคัญ

ของรั ฐ  จํ า เป็ นต้ อ ง มีก ารปรั บตั ว ให้ ก้ า ว ทัน กับสภาพแวดล้ อมและสั ง คม ท่ี เ ปลี่ ยนแปลง ไป 
เพ่ือให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และแก้ไข (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้ให้ความสําคัญต่อครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
โดยกําหนดไว้ในหมวด 7 ว่าด้วย ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามาตรา 52 ให้กระทรวง 
ส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
และมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการกํากับและประสานให้มีความพร้อมและความ
เข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่ และการพัฒนาบุคลากรประจําการอย่างต่อเนื่องจึงจําเป็นต้องมีการ
พัฒนาบุคากร ซ่ึงได้มีผู้กล่าวถึงความสําคัญและความจําเป็นในการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

แคสเททเตอร์ (Casstetter, 1976 : 271) ได้กล่าวถึง ความจําเป็นในการพัฒนาบุคลากรไว้ ดังนี้ 
           1. เพ่ือเป็นการปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีดํารงตําแหน่งในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

2. ช่วยพัฒนาทักษะอันจําเป็นสําหรับการทํางานของบุคลากรท่ีได้รับการคัดเลือกแล้ว 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาความสามารถของตนเองยิ่งข้ึน และแคสเททเตอร์ (Casstetter)  ยังกล่าว   

อีกว่า  การพัฒนาบุคลากรเกิดจากมโนทัศน์ต่างๆ ดังนี้ 
3.1 ประสิทธิภาพของระบบงานข้ึนอยู่กับทักษะของสมาชิกท่ีประกอบเป็นคณะบุคคลในองค์กร 

ประสิทธิภาพของปัจเจกบุคคลจะเพ่ิมข้ึน ถ้าระบบงานให้โอกาสหรือจัดการพัฒนาความสามารถของบุคคล 
3.2 การพัฒนาเป็นกิจกรรมท่ีเริ่มต้นเข้ารับการบรรจุเข้าทํางานไปจนกระท่ังปลดเกษียณ 

การพัฒนาเป็นความต้องการท่ีบุคลากรทุกคนต้องการให้มีอยู่ตลอดไป 
3.3 ระบบงานต้องให้โอกาสแก่บุคลากรให้พัฒนาประสบการณ์อย่างกว้างขวาง 

4. แผนงานต่าง ๆ ในการพัฒนาบุคลากรจัดทําข้ึนเพ่ือให้โอกาสแก่ปัจเจกบุคคลได้พัฒนาตนเอง 
5. ความมุ่งประสงค์เบื้องต้นของโปรแกรมพัฒนา ก็เพ่ือให้ระบบงานขององค์กรสามารถบรรลุเป้าประสงค์ 

โดยมุ่งท่ีการเรียนรู้ของบุคลากรในอันท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพของตนในการทํางานท่ีได้รับมอบหมาย 
6. การพัฒนาเก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ของปัจเจกบุคคล ซ่ึงจะทําให้บุคคล 

มีความสามารถและตั้งใจท่ีจะเสียสละตนให้เป้าหมายของระบบองค์กรอันเป็นแรงจูงใจบุคคลให้ทราบว่า การพัฒนา
เป็นหนทางท่ีก่อให้เกิดความพอใจององค์การและตนเองได้ 
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7. แผนงานพัฒนามุ่งท่ีความต้องการท่ีจะพัฒนาระบบงานท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหรือปัจเจกบุคคล 
ดังนั้นการวางแผนพัฒนาจะต้องเก่ียวข้องกับการทบทวนบทบาทของแต่ละหน่วยงานและบทบาทของแต่ละ
คนในหน่วยงาน รวมท้ังวิธีการท่ีจะให้หน่วยงานแต่ละหน่วยก้าวหน้ากว่าท่ีเป็นอยู่ตลอดไปถึงบทบาทในอุดม
คติด้วย 

8. ระบบในอนาคตต้องมีการกระจายอํานาจมากข้ึน โดยมุ่งท่ีจะสร้างให้ปัจเจกบุคคลมีประสิทธิผล
ในงานท่ีจะได้รับมอบหมายให้ทําและอุทิศตนให้กับเป้าประสงค์ของหน่วยงาน 

9. ระบบองค์กรมีความต้องการท่ีจะต้องจัดให้มีการวางแผนกําลังคน เพ่ือพัฒนาบุคคลท่ีมีอยู่และ
บุคคลท่ีสรรหาใหม่ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2540 : 156) กล่าวได้ว่า การพัฒนาบุคลากรมีความสําคัญในอันท่ีจะทํา
ให้บุคคลในหน่วยงานได้มีความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพตามท่ีหน่วยงานต้องการได้ 
เนื่องจากบุคคลได้รับการบรรจุมาแล้ว ยังไม่สามารถหรือไม่มีความรู้ ความเข้าใจ รวมท้ังความชํานาญเพียง
พอท่ีจะปฏิบัติงานให้ได้ผลสูงสุดตามท่ีหน่วยงานต้องการได้จึงจําเป็นต้องพัฒนาให้มีความเหมาะสมก่อน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานใหม่และตําแหน่งใหม่จําเป็นต้องการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่ง ๆ ข้ึนไป ดังนั้น 
เพ่ือการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับทุกคนในหน่วยงาน 

เนตร์พัณณา ยาวิราช (2546 : 156 - 157) กล่าวถึง ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรไว้ว่า การสรรหา
และการคัดเลือกบุคลากรเข้าทํางานนั้น ได้มีการกําหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการเป็นอย่างดี แต่ก็มิได้
เป็นหลักประกันว่าบุคคลนั้นจะปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มความสามารถ ท้ังนี้เพราะวิทยาการ
ต่าง ๆ ได้เจริญก้าวหน้าอยู่เสมอการแข่งขันในตลาดมีเพ่ิมข้ึนทุกวัน ฉะนั้นหน่วยงานจึงควรพัฒนาบุคลากรให้
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ ใน
ขณะเดียวกันบุคลากรท่ีทํางานอยู่แล้วก็ต้อง ได้รับการพัฒนา เพ่ือเตรียมสําหรับความก้าวหน้าในตําแหน่ง
สูงข้ึนต่อไปในอนาคตด้วย บุคลากรทุกประเภทขององค์กร แม้จะมีความสามารถดีเด่นเพียงไรก็ตาม ถ้าเวลา 
ผ่านไปนาน ๆ บรรดาความรู้ความชํานาญก็ย่อมอ่อนลงเป็นธรรมดา หรือบางทีการทํางานจําเจอยู่เสมอ ๆ 
งานท่ีทําก็กลายเป็นสิ่งท่ีน่าเบื่อหน่ายได้ การพัฒนาบุคลากรจึงมีความจําเป็น บุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์
เป็นปัจจัยสําคัญท่ีเหนือกว่าปัจจัยทางการบริหารอ่ืน ๆ เพราะมนุษย์ทําหน้าท่ีรวบรวม ผสมผสานปัจจัยอ่ืน ๆ 
เพ่ือให้ดําเนินงานให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลสําคัญในการท่ีจะต้องมีการพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือให้บุคลากรเหล่านั้นน้าความรู้ ทักษะท่ีได้รับจากการพัฒนาฝึกอบรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน 
ดังต่อไปนี้ 

1. การพัฒนาบุคลากรทําให้ระบบและวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2. การพัฒนาบุคลากรช่วยประหยัดทรัพยากรในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการทํางานผิดพลาด

น้อยลง หรือลดข้อผิดพลาดในการท้างาน 
3. การพัฒนาบุคลากรช่วยให้ประหยัดเวลาในการท่ีพนักงานจะลองผิดลองถูกเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น 

การอบรมเทคนิคการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ หากได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ก็จะทํา
ให้ทราบเทคนิควิธีลัด ช่วยให้ประหยัดเวลาได้มาก 

4. การพัฒนาบุคลากรช่วยแบ่งเบาภาระหน้าท่ีของผู้บริหารลงได้มากในการไม่ต้องเข้าควบคุมอย่าง
ใกล้ชิด สามารถปล่อยให้พนักงานผู้ปฏิบัติมีอิสระ มีความคิดริเริ่ม สามารถควบคุมผลการทํางานของตนเอง
ได้โดยมิต้องถูกควบคุมจากผู้บังคับบัญชามากนัก 

5. การพัฒนาบุคลากรเป็นประโยชน์ต่อตัวบุคคลผู้นั้นเอง เพราะบุคลากรได้รับการพัฒนาให้ความรู้ 
ความสามารถ ความชํานาญ มีความพร้อมในการก้าวสู่ตําแหน่งหน้าท่ีท่ีสูงข้ึนสามารถพัฒนาตนเองได้ 
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กระบวนการพัฒนาบุคลากร 
เนื่องจากการพัฒนาบุคลากร ถือเป็นหัวใจสําคัญขององค์กร การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 

ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานท่ีดี จึงเป็นความจําเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นผู้นําองค์กรจึงต้อง
ดําเนินการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเป็นระบบและมีกระบวนการดังมีผู้กล่าวไว้ ดังนี้ 

สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (2540 : 101 - 102) ได้เสนอวิธีการในการพัฒนา
บุคลากรไว้ ดังนี้ 

1. การปฐมนิเทศ จัดข้ึนสําหรับผู้ท่ีเข้ารับราชการใหม่หรือผู้ปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมายได้ เรื่องการปฐมนิเทศ คือ การแนะนําสถานท่ี ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ การจัดองค์กร การรู้จัก
ผู้ร่วมงานและแนวทางการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

2. การอบรม เป็นการปรึกษาหารือ ชี้แจงในการตัดสินใจหรือการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป 
วิธีการท่ีใช้ เช่น การอบรมสัมมนาเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ
ความต้องการ การวางแผนในการปฏิบัติงาน การอบรมประจําเดือนเพ่ือชี้แจงการปฏิบัติราชการและเสริม
ความรู้ต่าง ๆ  

3. การฝึกอบรม เป็นกระบวนการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและทักษะของบุคลากรเพ่ือให้สามารถ
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังในสภาพการณ์ปัจจุบันและในอนาคต เช่นการพัฒนาหลักสูตร 

4. การอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นการจัดเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ และเพ่ิมความสามารถเรื่องต่าง ๆ   
ท่ีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความต้องการและได้ฝึกปฏิบัติจริง เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
แผนการสอน การเขียนคําขอและผลงานทางวิชาการการทํา และการใช้สื่อการเรียนการสอน การใช้คอมพิวเตอร์    
ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

5. การปฏิบัติจริง เป็นการนําความรู้หรือวิธีการใหม่ ๆ ให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้ 
ความสามารถนําไปทดลองการปฏิบัติจริง แล้วนําผลมาเสนอท่ีประชุม เพ่ือให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  
คนอ่ืนนําไปปฏิบัติตาม เช่น การพัฒนาแผนการสอน การพัฒนาวิธีการสอน เป็นต้น 

6. การศึกษาเอกสาร เป็นวิธีพัฒนาความรู้ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย การอ่าน
หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

7. การจัดทําคู่มือครูการปฏิบัติงาน เป็นวิธีพัฒนาความรู้และข้ันตอนการปฏิบัติของครูด้วยการจัดทํา
คู่มือการปฏิบัติงาน ให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละงานท่ีเก่ียวข้องได้มีไว้ศึกษาและเป็นคู่มือ 
การปฏิบัติงาน เช่น คู่มือการวางแผนการบริหารโรงเรียน การรับสมัครนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา 
การรับบริจาค เป็นต้น 

8. การเข้าศึกษาอบรมนอกสังกัด สนับสนุนให้คณะครูได้เข้าประชุมอบรมในวิชาการต่าง ๆ ใน
หน่วยงานนอกสังกัดจัดเพ่ิมเติม โดยการร่วมออกค่าใช้จ่ายในการอบรม 

9. การศึกษาดูงาน เป็นวิธีการพัฒนาความรู้ ความสามารถและประสบการณ์โดยตรงประหยัดเวลา 
เป็นท่ีชื่นชอบของบุคลากรท่ีได้เห็นเป็นตัวอย่างผลงานและให้ความสนใจในการปฏิบัติตาม 

 

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ  
 หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีได้มีคําสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับสภาพปัญหาในการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาคท้ัง
ในด้านโครงสร้างขององค์การ ด้านระบบบริหารจัดการและด้านบุคลากรท่ีเก่ียวข้องซ่ึงปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซ่ึงเป็นทรัพยากรมนุษย์และกําลังคนท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ 



10 

 

และเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานา
ประเทศและสภาพปัญหาการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาคมีความซับซ้อนและสั่งสมมาเป็น
เวลานานซ่ึงได้กําหนดให้มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด 
ท้ังนี้ โดยให้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดมีอํานาจหน้าท่ีในเขตจังหวัดและดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบ
ด้านการบริหาร การเงินและการบัญชีของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ มีข้ันตอนการปฏิบัติ ซ่ึงส่วน
ราชการและผู้รับผิดชอบต้องถือปฏิบัติและดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ    
ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Government Fiscal Management Information System : GFMIS) โดยส่วนราชการต้องถือปฏิบัติและ
ดําเนินการให้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามกําหนดเวลาด้วยความระมัดระวัง รอบคอบเพ่ือมิให้เกิดผลเสียหายแก่
ทางราชการ รวมถึงเพ่ือมิให้เกิดการปฏิบัติงานท่ีผิดพลาดจากท่ีกําหนดไว้ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องหนึ่งท่ีมีความสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเงิน บัญชี
และพัสดุท่ีเป็นปัจจัยสําคัญของการบริหารงานขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ การดําเนินงาน
ต้องโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ท่ีมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมท้ัง
กระบวนการต่าง ๆ จําเป็นต้องมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและสภาวการณ์ในปัจจุบันอันมีรายละเอียดวิธีปฏิบัติดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน 
บัญชีและพัสดุของส่วนราชการจึงจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ท่ีสามารถดําเนินการให้การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของส่วนราชการเกิดประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุดและรักษาไว้ซ่ึงวินัยทางการเงิน การคลังจึง
ดําเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุโดยจะเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน บัญชีและ
พัสดุให้ผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ

พัฒนา ได้มี 
1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องและวิธี

ปฏิบัติ เ ก่ียวกับการเงิน บัญชีและพัสดุสามารถนําไปปฏิบัติงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ 

2. มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ี ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามระเบียบและสามารถตรวจสอบได้ 

3. มีความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปฏิบัติหน้าท่ีการเงิน บัญชีและพัสดุของสํานักงานศึกษาธิการภาค
และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

4. มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและสามารถ
เสนอแนะปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุอันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป 
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 ขอบข่ายเนื้อหา/ระยะเวลา 
เนื้อหาสาระ รวมเวลา  24  ชั่วโมง  มีรายละเอียด ดังนี้  
 

รายวิชา/หน่วยการเรียนรู้ จํานวนช่ัวโมง 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 กฎหมายและระเบียบเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัด
งานและการประชุมระหว่างประเทศ 

3 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 กฎหมายและระเบียบเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 3 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 กฎหมายและระเบียบเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
ส่วนราชการ 

3 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 กฎหมายและระเบียบเก่ียวกับค่าเช่าบ้านข้าราชการ 3 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 มาตรฐานการบันทึกบัญชีเงินรับฝากธนาคารพาณิชย์ (เงินนอก
งบประมาณ) 

3 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทํารายงานงบการเงิน 3 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 สรุปสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

3 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุจากการ
ตรวจสอบ 

3 

 

 วิธีการฝึกอบรม 
 1) ศึกษาด้วยตนเอง 
                 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายจากวิทยากร  
                 3) การจัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืน 
                 4) การใช้สื่อเทคโนโลยเีสริมประสบการณ์ต่าง ๆ  
                 5) แหล่งเรียนรู้ได้แก่ เว็บไซด์ และหรือแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
 

 การวัดและประเมินผล 
1. ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 

                 2. ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม 
                3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีต่อการบริหารจัดการโครงการและหลักสูตร 

 

 ตัวชี้วัด 
1. ระยะเวลา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีเวลาในการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

                 2. ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีผลสัมฤทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
                3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีต่อการบริหารจัดการโครงการและหลักสูตร 

 

การประเมินหลักสูตรฝึกอบรม 
 ความหมายของการประเมินหลักสูตร 
 คําว่า  “การประเมิน” ความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.  2542 
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2546 : 664) หมายถึง การกะประมาณคําหรือราคาทําท่ีควรจะเป็นจริง การประเมินผล 
หมายถึง การพิจารณาและวัดคุณค่าของกิจกรรมใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ เช่น ประเมินผลการสัมมนา 
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ประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีของสถานศึกษา นักวิชาการของการวัดและประเมินส่วนใหญ่ได้ให้
ความหมายของการประเมินหลักสูตรไว้ ดังนี้ 

สตัฟเฟิลบีม และชิกฟิลด์ (Stufflebeam and Shimkfield, 1990 : 159) ให้ความหมายว่า  การ
ประเมินปลักสูตรเป็นกระบวนการของการแสวงหาข้อมูล และการจัดเตรียมสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การตัดสินใจและแสวงหาทางเลือกท่ีเหมาะสมในการดําเนินการเก่ียวกับหลักสูตร  ฟิทซ์แพททริค แซนเดอร์ 
และวอร์เธน (Fitzpatrick, Sanders, and Worthen, 2004 :5) ให้ความหมายของการประเมินหลักสูตรว่า 
เป็นวิธีการสืบหาข้อมูลและพิจารณาตัดสินเก่ียวกับหลักสูตร 3 ประเด็น คือ (1) การกําหนดมาตรฐานเพ่ือให้
ตัดสินคุณภาพโดยเทียบกับมาตรฐานท่ีกําหนด (2) การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตร และ 
(3) การประยุกต์ใช้มาตรฐานเพ่ือตัดสินคุณค่า คุณภาพ คุณประโยชน์ ประสิทธิผล หรือความสําคัญของ
หลักสูตร ซ่ึงจะช่วยให้ได้ข้อเสนอแนะท่ีจะทําให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ท่ีกําหนดไว้หรือช่วยให้ผู้เก่ียวข้อง
ตัดสินใจได้ว่าควรดําเนินการใช้หลักสูตรต่อไปปรับปรุง พัฒนา หรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรอย่าไร 

ศิริชัย  กาญจนวาสี (2545 : 4) ได้ให้ความหมายของการประเมิน ไว้ว่า การประเมิน หมายถึง 
กระบวนการตัดสินคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐาน ดังนั้น การประเมินหลักสูตร 
จึงเป็นกระบวนการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับหลักสูตร แล้วทําการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือวินิจฉัย
จุดเด่น จุดด้อยของตัวหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร อันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงกระบวนการ
หลักสูตรระหว่างการใช้หลักสูตรและเพ่ือตัดสินคุณภาพของหลักสูตร ว่าบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีกําหนดไว้หรือไม่
เพียงใด อันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมยิ่งข้ึนต่อไป 

กล่าวโดยสรุป การประเมินหลักสูตร หมายถึง กระบวนการเชิงระบบเพ่ือจัดหาสารสนเทศท่ีเป็น
ประโยชน์ ต่อการตัดสินใจเก่ียวกับการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การเปลี่ยนแปลง
หลักสูตร จากความหมายดังกล่าวนี้ ชี้ให้เห็นลักษณะสําคัญของการประเมินหลักสูตร ดังนี้ 

การประเมินหลักสูตรเป็นกระบวนการในการวัดและเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือนํามาวิเคราะห์พิจารณา
ตัดสินคุณค่าของหลักสูตรว่า หลักสูตรนั้นๆ มีประสิทธิภาพแค่ไหน เม่ือนําไปใช้แล้ว บรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ี
กําหนดหรือไม่เพียงใด มีอะไรต้องแก้ไข  เพ่ือนําผลมาใช้ในการตัดสินใจหาทางเลือกท่ีดีกว่า 

จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตร (สุนีย์  ภู่พันธ์,2546. หน้า 250-251)   
1. เพ่ือหาคุณค่าของหลักสูตรนั้น โดยดูว่า หลักสูตรท่ีจัดทําข้ึนนั้นสามารถสนองวัตถุประสงค์        

ท่ีหลักสูตรนั้นต้องการหรือไม่  สนองความต้องการของผู้เรียนและสังคมอย่างไร 
2. เพ่ืออธิบายและพิจารณาว่าลักษณะของส่วนประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตรในแง่ต่าง ๆ เช่น  

หลักการ  จุดมุ่งหมาย  เนื้อหาสาระ การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนและการ
วัดผลว่าสอดคล้องต้องกันหรือไม่ หรือสนองความต้องการหรือไม่ 

3. เพ่ือตัดสินว่าหลักสูตรมีคุณภาพดีหรือไม่ เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับการนําไปใช้  มีข้อบกพร่อง       
ท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้าง  การประเมินผลในลักษณะนี้ มักจะดําเนินไปในช่วงท่ีขณะใช้หลักสูตร 

4. เพ่ือตัดสินว่า การบริหารงานด้านวิชาการและบริหารงานด้านหลักสูตร เป็นไปในทางท่ีถูกต้อง
หรือไม่ เพ่ือหาทางแก้ไขระบบการบริหารหลักสูตร  การนําหลักสูตรไปใช้ให้มีประสิทธิภาพ 

5. เพ่ือติดตามผลผลิตจากหลักสูตร คือผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังจากการผ่าน
กระบวนการทางการศึกษามาแล้วตามหลักสูตรว่าเป็นไปตามความมุ่งหวังหรือไม่ 

6. เพ่ือหาทางปรับปรุงแก้ไขสิ่งบกพร่องท่ีพบในองค์ประกอบต่าง ๆ ในหลักสูตร 
7. เพ่ือช่วยในการตัดสินว่าควรใช้หลักสูตรต่อไปหรือควรปรับปรุงพัฒนาหรือเพ่ือยกเลิกการใช้

หลักสูตรนั้นหมด การประเมินผลในลักษณะนี้ จะดําเนินการหลังจากท่ีใช้หลักสูตรไปแล้วระยะหนึ่ง แล้วจึง
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ประเมินเพ่ือสรุปผลตัดสินว่าหลักสูตรมีคุณภาพดีหรือไม่ดี บรรลุตามเป้าหมายท่ีหลักสูตรกําหนดไว้มากน้อย
เพียงใด  สนองความต้องการของสังคมเพียงใด เหมาะสมกับการนําไปใช้ต่อไปหรือไม่ 

ประโยชน์ของการประเมินหลักสูตร 
 (www.pyo1.go.th/news/index.php?action=dlattach;topic=57.0;attach=) 
 การประเมินผลหลักสูตร เป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะทําให้เราทราบถึงคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของหลักสูตร  การประเมินผลมีประโยชน์ในการจัดการศึกษา การจัดทําหรือพัฒนาหลักสูตร
ต้องอาศัยผลจากการประเมินผลเป็นสําคัญ ประโยชน์ของการประเมินผลหลักสูตรมี ดังนี้ 

1. ทําให้ทราบว่าหลักสูตรท่ีสร้างหรือพัฒนาข้ึนนั้น มีจุดดีหรือจุดเสียตรงไหน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ใน
การวางแผนปรับปรุงให้ถูกจุด ส่งผลให้หลักสูตรมีคุณภาพดียิ่งข้ึน 

2. สร้างความน่าเชื่อถือ ความม่ันใจและค่านิยมท่ีมีต่อโรงเรียนให้เกิดในหมู่ประชาชน 
3. ช่วยในการบริหารทางด้านวิชาการ ผู้บริหารจะได้รู้ว่าควรจะตัดสินใจและสนับสนุน ช่วยเหลือ

หรือบริการทางใดบ้าง 
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจในความสําคัญของการศึกษา 
5. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับโรงเรียนมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้เพ่ือให้การเรียน 

การสอนนักเรียนได้ผลดี ด้วยความร่วมมือกันท้ังทางโรงเรียนและทางบ้าน 
6. ให้ผู้ปกครองทราบความเป็นไปอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือหาทางปรับปรุงแก้ไขร่วมกันระหว่าง

ผู้ปกครองนักเรียนกับทางโรงเรียน 
7. ช่วยให้การประเมินผลเป็นระบบระเบียบ  เพราะมีเครื่องมือและหลักเกณฑ์ทําให้เป็นเหตุผล

ในทางวิทยาศาสตร์มากข้ึน 
8. ช่วยชี้ให้เห็นคุณค่าของหลักสูตร 
9. ช่วยให้สามารถวางแผนการเรียนในอนาคตได้ ข้อมูลของการประเมินผลหลักสูตร ทําให้ทราบ

เป้าหมายแนวทางและขอบเขตในการดําเนินการศึกษาของโรงเรียน 
 ประเภทของการประเมินหลักสูตร 
 พิชิต  ฤทธิ์จรูญ (2558 : 16-19) ได้กล่าวถึงประเภทของการประเมินหลักสูตร ดังนี้ 
 การประเมินหลักสูตรมีหลายประเภท ข้ึนอยู่กับเกณฑ์ท่ีใช้ในการจําแนกประเภท 
 1. การจําแนกตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน แบ่งเป็นการประเมินหลักสูตรออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1.1 การประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) 
1.2 การประเมินผลสรุปรวม (Summative Evaluation) 

 2. การจําแนกตามหลักท่ียึดในการประเมิน แบ่งการประเมินหลักสูตรออกเป็น 2 ประเภท คือ 
2.1 การประเมินแบบอิงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของหลักสูตร (Goal Based Evaluation) 
2.2 การประเมินแบบไม่อิงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของหลักสูตร (Goal-free Evaluation)  

 3. การจําแนกตามช่วงเวลาของการดําเนินการหลักสูตร แบ่งการประเมินหลักสูตรออกเป็น 5 
ประเภท คือ 

3.1 การประเมินก่อนการพัฒนาหลักสูตร 
3.2 การประเมินร่างหลักสูตรหรือการวิเคราะห์หลักสูตร (Curriculum appraisal or analysis) 
3.3 การประเมินก่อนการใช้หลักสูตร (Intrinsic Evaluation)  
3.4 การประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร  (Ongoing Evaluation) 
3.5 การประเมินหลังการใช้หลักสูตรครบวงจร (Pay-off Evaluation) 
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 4. การจําแนกตามสิ่งท่ีถูกประเมิน โดยใช้รูปแบบการประเมินซิป (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม 
แบ่งการประเมินหลักสูตรออกเป็น 4 ประเภท คือ 

4.1 การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation)  
4.2 การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) 
4.3 การประเมินกระบวนการใช้หลักสูตร (Process Evaluation)  
4.4 การประเมินผลผลิตหรือผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร (Product Evaluation)  

 กล่าวโดยสรุปว่า การกําหนดประเภทของการประเมินหลักสูตรท่ีสําคัญ ๆ ออกเป็น 4 ประเภท คือ 1) การ
ประเมินก่อนเริ่มพัฒนาหลักสูตร โดยมุ่งศึกษาความต้องการจําเป็นท่ีต้องพัฒนาหลักสูตร 2) การประเมินความพร้อม
ก่อนการใช้หลักสูตร โดยมุ่งประเมินปัจจัยเบื้องต้นหรือทรัพยากรในการใช้หลักสูตร 3) การประเมินความก้าวหน้า    
และศึกษาปัญหา อุปสรรคในระหว่างการใช้หลักสูตร และ 4) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้หลักสูตร     
โดยมุ่งตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของหลักสูตร 

ข้ันตอนการประเมินหลักสูตร 
สุนีย์  ภู่พันธ์ (2546) ได้สรุปข้ันตอนการประเมินหลักสูตรไว้ ดังนี้ 
1. ข้ันกําหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายในการประเมิน  การกําหนดจุดมุ่งหมายในการประเมิน

เป็นข้ันตอนแรกของกระบวนการในการดําเนินการประเมินหลักสูตร ผู้ประเมินต้องกําหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการประเมินให้ชัดเจนว่าจะประเมินอะไรในส่วนใด ด้วยวัตถุประสงค์อย่างไร เช่น ต้องการ
ประเมินเอกสารหลักสูตรเพ่ือดูว่าเอกสารหลักสูตรถูกต้อง สมบูรณ์ สามารถนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แค่ไหนหรือจะประเมินการนําหลักสูตรไปใช้ในเรื่องอะไร แค่ไหน  การกําหนดวัตถุประสงค์ในการประเมินท่ี
ชัดเจนทําให้เราสามารถกําหนดวิธีการ เครื่องมือ และข้ันตอนในการประเมินได้อย่างถูกต้องและทําให้การ
ประเมินหลักสูตรดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลถูกต้องเป็นท่ีเชื่อถือได้ 

2. ข้ันกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีจะใช้ในการประเมินผล เกณฑ์การประเมินจะเป็นเครื่องบ่งชี้
คุณภาพในส่วนของหลักสูตรท่ีถูกประเมิน 

3. ข้ันการสร้างเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินหรือเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นสิ่งท่ีมีความสําคัญท่ีจะมีผลทําให้การประเมินนั้นน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน เครื่องมือท่ีใช้มีหลาย
อย่างซ่ึงผู้ประเมินจะต้องเลือกใช้และสร้างอย่างมีคุณภาพ เชื่อถือได้และมีความเท่ียงตรงสูง 

4. ข้ันเก็บรวบรวมข้อมูล ในข้ันนี้ผู้ประเมินต้องเก็บรวบรวมข้อมูลตามขอบเขตและระยะเวลาท่ี
กําหนดไว้ 

5. ข้ันวิเคราะห์ข้อมูล  ในข้ันนี้ผู้ประเมินจะต้องกําหนดวิธีการจัดระบบข้อมูล พิจารณาเลือกใช้สถิติ
ในการวิเคราะห์ท่ีเหมาะสม แล้วจึงวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 

6. ข้ันสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการประเมิน 
7. ข้ันนําผลท่ีได้จากการประเมินไปพัฒนาหลักสูตร 
สรุปได้ว่าการประเมินหลักสูตรเป็นกระบวนการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับหลักสูตร แล้ว

ทําการวิเคราะห์เพ่ือวินิจฉัยจุดเดน จุดด้อยของตัวหลักสูตร การบริหารหลักสูตรอันเป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงกระบวนการของหลักสูตรระหว่างการใช้หลักสูตร และเพ่ือตัดสินคุณค่าของหลักสูตรด้านผลผลิต
และผลลัพธ์ของหลักสูตรว่าบรรลุจุดมุ่งหมายเพียงใด อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรให้มีความทันสมัยทางวิชาการ ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและตอบสนองความต้องการของสังคม 
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การออกแบบการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบครบวงจร ประด้วยด้วยการประเมินตัวหลักสูตร 
ประเมินปัจจัยเบื้องต้นของหลักสูตร ประเมินกระบวนการใช้หลักสูตร และประเมินผลการใช้หลักสูตร ท้ัง
ผลผลิตและผลลัพธ์ของหลักสูตร 

แนวปฏิบัติในการประเมินหลักสูตร ประกอบด้วยข้ันตอน การกําหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
มอบหมายผู้รับผิดชอบการประเมิน การวางแผนการประเมิน การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการรายงานผลการประเมินหลักสูตร 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
             1. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาบุคลากร 
             จนิสา ช่วยสมบูรณ์ (2556 : 83 - 84) ทําการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาบุคลากร : กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการวิจัยสนาม 
(Field Research) โดยอาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง (Interview) การสรุปผลตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ดังนี้ 1) แนวทางการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ผลการวิจัยพบว่า    
แนวทางการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล แบ่งออกเป็น 4 ประการ ได้ดังนี้ (1) การฝึกอบรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีการจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรท้ังหมด อาทิ ผู้บริหาร ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ให้มีการพัฒนาศักยภาพตนเอง ให้เกิดมีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน และฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ เพ่ือเป็นการหาประสบการณ์ใหม่ๆ แนวคิดใหม่ๆระดม
ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน รู้จักการทํางานเป็นทีม (2) การศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้มี
การจัดโครงการพัฒนาบุคลากร โดยการจัดฝึกอบรมนอกสถานท่ีเพ่ือไปศึกษาดูงานสถานท่ีภายนอก
ต่างจังหวัดเพ่ือเป็นการสร้างแนวคิดและหาประสบการณ์ใหม่ๆ ท่ีทันสมัย สามารถนํามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กรได้ (3) การศึกษาต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้มีทุนการศึกษาต่อในระดับ
ต่างๆ ให้แก่บุคลากรภายในองค์กร เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอีกรูปแบบหนึ่ง โดยให้บุคลากร
มีความรู้  ความสามารถ รู้ จั กคน อ่ืนเ พ่ิมมากข้ึน และสามารถปรับตั ว เ ข้าหาคนอ่ืนได้ดี เช่น กัน 
(4) การประชุมสัมมนาทางวิชาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้มีการส่งบุคลากรไปประชุมสัมมนาทาง
วิชาการยังหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้จากหน่วยงานภายนอก และรู้จักการทํางาน
เป็นทีมได้อีกด้วย 2) ปัญหาการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ผลการวิจัยพบว่า ปัญหา
ในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล คือ บุคลากรภายในองค์กรขาดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีการจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรไว้ตามแผนแบบ
ปีเว้นปี จึงทําให้บุคลากรได้รับการพัฒนาไม่ต่อเนื่อง จึงไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ส่วนบุคลากรภายใน
องค์กรขาดความสามัคคี แบ่งพรรคแบ่งพวก ทําให้เกิดการแข่งขันภายในองค์กร ดังนั้น ผู้บริหารจึงควรเน้น
และให้ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรมากข้ึน เช่นส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในตนเอง     
การเชื่อมความสามัคคีภายในองค์กรให้รวมตัวเป็นอันหนึ่งเดียวกัน เพ่ือพร้อมเข้าสู่การพัฒนาองค์กรให้
เกิดผลสําเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ตลอดจนบุคลากรบางคนไม่ให้ความสนใจในการเข้ารับการฝึกอบรม
เท่าท่ีควร แต่ในขณะเดียวกันบุคลากรบางคนเข้ารับการฝึกอบรมเกินกว่าท่ีกําหนดไว้ จึงทําให้เกิดความไม่เท่า
เทียมกันของการพัฒนาบุคลากร และปัญหาด้านวิทยากร ควรหาวิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการบรรยายหัวข้อนั้นๆ ได้อย่างดีเยี่ยมมาเป็นวิทยากร ไม่ใช่ว่าเชิญวิทยากรแบบใดก็ได้มา
เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมอาจจะทําให้การฝึกอบรมดังกล่าวประสบความล้มเหลวได้ และท่ีสําคัญในการ
พัฒนาบุคลากรนั้นจะพูดถึงเรื่องของงบประมาณการพัฒนาบุคลากรมีไม่เพียงพอ มีการจัดสรรงบประมาณ
น้อยเกินไป เท่าท่ีมีอยู่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร ผู้บริหารไม่อนุมัติไม่เข้ารับการฝึกอบรม 
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ตั้งงบประมาณกับแผนพัฒนาบุคลากรไม่สอดคล้องกับการพัฒนา จึงทําให้เกิดปัญหาการพัฒนาบุคลากร
ดังกล่าว 3) การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาบุคลากรมี
ความ  สําคัญในองค์กร ถือว่าเป็นการพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การศึกษาต่อ การจัดกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือให้บุคลากรเกิดทักษะ ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ี เพราะเหตุผลนี้เองบุคลากร
จึงเป็นตัวขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้เกิดผลสําเร็จ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงข้ึนอยู่กับการตัดสินใจของ
ผู้บริหารว่าจะให้เข้ารับการฝึกอบรมหรือไม่ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมและงบประมาณท่ีตั้งข้ึนไว้ในแผนพัฒนา
บุคลากรแต่ละปีต่อไป 

นันทรัตน์  เจริญกุล (2557) ได้ศึกษา แนวทางการพัฒนาครูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในนครหลวง
เวียงจันทน์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา สภาพการ
พัฒนาครู ปัญหาการพัฒนาครู และแนวทางการพัฒนาครูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในนครหลวงเวียงจันทน์ 
สปป.ลาว กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนจํานวน 80 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้บริหาร
โรงเรียน 137 คน และครูจํานวน 346 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าสถิติพ้ืนฐานด้วยโปรแกรม SPSS 20.0 หาค่าความถ่ีร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ด้านสภาพการพัฒนาครูของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ได้มีการปฏิบัติการพัฒนาครู ท้ัง 4 ด้าน โดยค่าเฉลี่ย
การปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงด้านการกําหนดความจําเป็นในการพัฒนาครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และ
ด้านการนําแผนพัฒนาไปใช้ มีค่าเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ด้านปัญหาการพัฒนาครูโดยรวมอยู่ในระดับน้อย ซ่ึงด้านการ
กําหนดความจําเป็นในการพัฒนาครู มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด และด้านการนําแผนพัฒนาครูไปใช้มีค่าเฉลี่ยต่ําท่ีสุด 
ส่วนด้านแนวทางการพัฒนาครูมีการพัฒนาครูมี 4 ข้ันตอนดังนี้ 1) การกําหนดความจําเป็นในการพัฒนาครู
คือผู้บริหารมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูเห็นความสําคัญและมี
ความกระตือรือร้นในการให้ข้อมูลเก่ียวกับการพัฒนาโดยวิธีวิเคราะห์การปฏิบัติตามแผนการกําหนดความ
จําเป็นในการพัฒนาครู และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการกําหนดความจําเป็นในการพัฒนาครูท้ัง
ระดับงาน และบุคคลโดยกระทรวงศึกษาธิการ และกีฬา 2) การวางแผนการพัฒนาโรงเรียนมีการอบรมด้าน
การวางแผนพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ และเป็นข้ันตอนอย่างละเอียด มีการติดตามตรวจสอบเป็นระยะเพ่ือ
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับระยะเวลาท่ีกําหนด 3) การนํา
แผนพัฒนาไปใช้ในโรงเรียนโดยจัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา มีการศึกษาดู
งานท้ังใน และต่างประเทศอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปีการศึกษา มีการสัมมนาทุก 3 เดือน สนับสนุนการลาศึกษา
ต่อโดยให้ครูมีโอกาสไปศึกษาต่อตามทุนการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษา และกีฬาอนุมัติตามระยะเวลาท่ี
เหมาะสมเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด และมีประสิทธิภาพ 4) การประเมินผล
การพัฒนามีการวัด และประเมินผลทุกปีการศึกษาเป็นระบบชัดเจน และเข้าใจง่ายมีการติดตามจาก
คณะกรรมการณ์ตรวจสอบเครื่องมือในการวัด และประเมินผลต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ได้
มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพท่ีดียิ่งข้ึน 

เพน (Peine, 2007) ศึกษาเรื่องแผนความเจริญกาวหน้าในอาชีพของผู้ปฏิบัติงานทางการศึกษา
เก่ียวกับกระบวนการสําหรับการพัฒนาบุคคลากรและการสอนพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
เชื่อมโยงกับคุณภาพของการสอนของครู ดังนั้น จึงควรมีการช่วยเหลือให้ครูเป็นผู้นําทางวิชาการท่ีเข้มแข็งมี
ความสามารถในการสอนโดยจัดให้มีแผนการพัฒนาเป็นรายบุคคลและขบวนการพัฒนาวิชาชีพอย่างแข็งขัน 
ซ่ึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเป้าหมายและแผนปฏิบัติงานมีหัวข้อท่ีสําคัญในการพัฒนาให้เกิด
ความก้าวหน้ามีการตรวจสอบเป็นระยะๆแต่ละข้ันตอน  มีการศึกษาทบทวนผลลัพธ์อย่างเป็นระบบ 
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2. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการใช้หลักสูตร 
ดุษฎี รุ่งรัตนกุล (2555 : บทคัดย่อ) ได้ทําการติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาครูแกนนําวิชา

ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการยกระดับคุณภาพครูท้ังระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทย
เข้มแข็งของศูนย์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ. มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตร
พัฒนาครู แกนนําวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการยกระดับคุณภาพครูท้ังระบบ
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งของศูนย์เครือข่ายสถาบัน อุดมศึกษาภาคเหนือใน 3 ประเด็นคือ           
1) ลักษณะของการนําความรู้ ท่ีได้จากการฝึกอบรมไปใช้ 2) ระดับของการนําความรู้ ท่ีได้จากการฝึกอบรม
ในแต่ละโมดูลไปใช้ และ 3) ความคิดเห็นท่ีมีต่อการฝึกอบรมในภาพรวม ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือ ครูใน
เขตจังหวัดภาคเหนือผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาครูแกนนํา (Master Teachers) วิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท้ังหมด 4 รุ่น จํานวน 201 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม มีลักษณะ  
เป็นแบบเลือกตอบ แบบประมาณค่า 5 ระดับ และแบบปลายเปิด สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่    
การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ครูท่ีเข้ารับ
การอบรมตามหลักสูตรพัฒนาครูแกนนําวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้นําความรู้จากการ
ฝึกอบรมไปใช้ในหลายลักษณะ โดยใช้ในการพัฒนาจัดการเรียนการสอนของตนเองมากท่ีสุด (ร้อยละ92.9) 
และมีการนําความรู้ จากการฝึกอบรมในโมดูลต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในระดับมากทุกโมดูล ยกเว้นโมดูล 8 การ
พัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม ท่ีมีการนําความรู้ ไปใช้ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังพบปัญหา และ
อุปสรรคในการนําความรู้ จากการฝึกอบรมไปใช้ ตลอดจนข้อเสนอแนะในการฝึกอบรมครั้งต่อไป 

ณัฐธิดา  ฤทธาภัย (2558) รายงานผลการใช้หลักสูตรพัฒนาทักษะกระบวนการคิด สําหรับครูระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อหลักสูตรพัฒนาทักษะกระบวนการคิด สําหรับครู
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.70 คิดเป็นร้อยละ 94 และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายหน่วยการเรียนรู้ พบว่า ทุกหน่วยการเรียนรู้อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (2560) รายงานผลการใช้หลักสูตร
ผู้อํานวยการสถานศึกษา : วางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 พบว่า ด้านหลักสูตรการพัฒนา การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของวิทยากร รุ่นท่ี 1 – 4 ในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.61 คิดเป็นร้อยละ 
92.20 เม่ือพิจารณาแต่ละรายวิชา พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดเกือบทุกวิชา ยกเว้น แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2579 อยู่ในระดับมาก การจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน รุ่นท่ี 1 – 4 ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.70 คิดเป็นร้อยละ 94 และทุกด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้านสถานท่ีศึกษาดูงาน 
และด้านประโยชน์ท่ีได้รับ อยู่ในระดับมากท่ีสุดเช่นเดียวกัน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา รุ่นท่ี 1 – 4     
ในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด  มีค่าเฉลี่ย 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.60 และทุกด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ/
ข้ันตอน การให้บริการ ด้านผู้บริหารโครงการ/เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านคุณภาพของ  
การให้บริการและด้านหลักสูตรการพัฒนา อยู่ในระดับมากท่ีสุดเช่นเดียวกัน ด้านผลการพัฒนามีเวลาการ
พัฒนาเฉลี่ยร้อยละ 99.04 มีผลการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคน มีผลสัมฤทธิ์การพัฒนาเฉลี่ยร้อยละ 
89.46 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (2561) รายงานผลการใช้หลักสูตรพัฒนา
ผู้อํานวยการสถานศึกษา : การวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 พบว่า ด้านหลักสูตรการพัฒนา การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของวิทยากร รุ่นท่ี 1 – 4 ในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.78  คิดเป็นร้อยละ 95.60 
เม่ือพิจารณาแต่ละรายวิชา พบว่า ทุกรายวิชามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีรายวิชาการสร้างทีมงาน
เครือข่ายผู้อํานวยการสถานศึกษาเพ่ือวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 
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97.8 การจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน รุ่นท่ี 1 – 4 ในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด 4.81 คิดเป็นร้อยละ 
96.20 และทุกด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้านสถานท่ีศึกษาดูงาน และด้านประโยชน์ท่ีได้รับ อยู่ในระดับ
มากท่ีสุดเช่นเดียวกัน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา รุ่นท่ี 1 – 4 ในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด     
มีค่าเฉลี่ย 4.82 คิดเป็นร้อยละ 96.40 และทุกด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ          
ด้านผู้บริหารโครงการ/เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านคุณภาพของการให้บริการและ
ด้านหลักสูตรการพัฒนา อยู่ในระดับมากท่ีสุดเช่นเดียวกัน ด้านผลการพัฒนามีเวลาการเข้ารับการฝึกอบรม
เฉลี่ยร้อยละ 99.34 มีผลสัมฤทธิ์การของการฝึกอบรมเฉลี่ยร้อยละ 88.56 มีผลการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทุกคน      

 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการฝึกอบรม 
           วิยดา  เหล่มตระกูล (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาวิธีการประเมินความสําเร็จของ
โครงการฝึกอบรมครู ตามแนวคิดการประเมินท่ีใช้ทฤษฎีเป็นฐานวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการประเมิน
ความสําเร็จของโครงการฝึกอบรมครูตามแนวคิดการประเมินที่ใช้ทฤษฎีเป็นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์
เฉพาะ 4 ประการ คือ เพ่ือสร้างทฤษฎีโปรแกรม พัฒนาวิธีการประเมิน ประเมินความสําเร็จของโครงการ
ฝึกอบรมครูโดยวิธีการที่พัฒนาขึ้น และศึกษาผลของการใช้วิธีการประเมินตามแนวคิดการประเมินที่ใช้
ทฤษฎีเป็นฐาน ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ วิทยากรในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาระดับจังหวัดของจังหวัด
ลําปาง จํานวน 10 คน ผู้รับผิดชอบโครงการจํานวน 3 คน วิทยากร จํานวน 71 คน และผู้เข้าอบรมใน
โครงการฝึกอบรมบุคลากรในโรงเรียนเพื่อจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาในอําเภอเมือง เกาะคาและแม่เมาะ 

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลําปาง ปีการศึกษา 2545 จํานวน 531 คน อาจารย์ผู้สอนใน
ระดับอุดมศึกษา จํานวน 7 คน และผู้ใช้ผลการประเมิน จํานวน 68 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การ
สํารวจด้วยแบบสอบถาม การทดสอบ การศึกษาเอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติภาคบรรยาย การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยและการวิเคราะห์อิทธิพล
(PATH ANALYSIS) ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ทฤษฎีโปรแกรมของ
โครงการฝึกอบรมบุคลากรในโรงเรียนเพื่อจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย แนวคิดเชิงทฤษฎี
เกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาที่บุคลากรในโรงเรียนไม่สามารถจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาได้ การพัฒนา
กิจกรรมของโครงการฝึกอบรมเพื่อลดหรือขจัดปัจจัยที ่เป็นสาเหตุของปัญหา  การนํากิจกรรมของ
โครงการไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ผู ้เข้าอบรมเกิดการเปลี ่ยนแปลงตามเป้าหมายของการอบรม ผลผลิต 

ผลลัพธ์ และผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างกิจกรรมของโครงการและผลท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมทั้งปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลต่อโครงการฝึกอบรม 2. วิธีการประเมินความสําเร็จ
ของโครงการฝึกอบรมบุคลากรในโรงเรียนเพื่อจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 3 

ข้ันตอน ดังนี้ (1) การสร้างทฤษฎีโปรแกรม ประกอบด้วย การระบุแหล่งสารสนเทศ การสกัดสารสนเทศ
และการสร้างทฤษฎีโปรแกรม (2) การออกแบบโครงการฝึกอบรมครู ประกอบด้วย การระบุปัญหาและ
ความต้องการจําเป็นในการฝึกอบรม ขั้นตอนในการพัฒนาโครงการฝึกอบรม ขั้นตอนการนําโครงการ
ฝึกอบรมไปสู่การปฏิบัติและผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (3) การออกแบบการประเมินโครงการฝึกอบรมครู 
ประกอบด้วย การประเมินสาเหตุของปัญหาในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การประเมินการพัฒนา
กิจกรรมของโครงการฝึกอบรมครู การประเมินการนําโครงการฝึกอบรมครูไปปฏิบัติ การประเมินการ
บรรลุผลของโครงการฝึกอบรมครู และการประเมินกลไกเชิงสาเหตุของความสําเร็จของโครงการ
ฝึกอบรมครู 3. ผลการประเมินความสําเร็จของโครงการฝึกอบรมครูพบว่า ทฤษฎีโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น
สามารถนําไปใช้ในการอธิบายความสําเร็จของโครงการได้ กล่าวคือ ผลการประเมินพัฒนากิจกรรมของ
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โครงการและดําเนินการฝึกอบรมแสดงให้เห็นว่าโครงการสามารถดําเนินการได้ประสบผลสําเร็จ โดยหลัง
เสร็จสิ้นการฝึกอบรมผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในการจัดการฝึกอบรมในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยผล
การเรียนรู้หลังฝึกอบรมในด้านความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ แรงจูงใจ และการรับรู้ความสามารถในการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อกลับไปที่โรงเรียน
ผู้บริหารและครูสามารถทํางานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียนเพื่อจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาได้ แต่ผลการ
ประเมินผลกระทบของโครงการแสดงให้เห็นว่าบุคลากรในโรงเรียนไม่สามารถปฏิบัติภารกิจในการ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาให้เสร็จสมบูรณ์ได้ครบทั้ง 6 ภารกิจ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ทฤษฎี
โปรแกรมบางส่วนไม่สามารถดําเนินการได้ตามที่คาดหวังไว้ โดยเฉพาะในส่วนความรู้ความเข้าใจของ
วิทยากร และผลการเรียนรู้หลังอบรมของผู้บริหารและครูที่ยังอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น 4. การศึกษา
ผลการใช้วิธีการประเมินตามแนวคิดการประเมินที่ใช้ทฤษฎีเป็นฐาน พบว่าวิธีการประเมินที่พัฒนาขึ้นมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 1) มีประโยชน์ให้ข้อมูลท่ีจําเป็นและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ผลการประเมิน 2) 
มีความเป็นไปได้สามารถทําไปปฏิบัติได้จริง ประหยัดและคุ้มค่า 3) มีความเหมาะสม ไม่ขัดต่อกฎหมาย
และศีลธรรม คํานึงถึงสวัสดิภาพของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ 4) ผลการประเมินมีความถูกต้อง ให้ข้อมูลท่ี
เชื่อถือได้ และเพียงพอท่ีจะแสดงถึงคุณค่าของโครงการ  

วรรณภา  ศรีพุทธสมบูรณ์ (2557) ได้ดําเนินการประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพประมงจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพ่ือประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาศักยภาพประมงจังหวัด ในด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ กระบวนการ
ของโครงการ และผลผลิตของโครงการ และศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงาน 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงาน กลุ่มตัวอย่าง
คือ ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินโครงการฝึกอบรม และผู้เข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 67 คน รวมท้ังสิ้น 70 
คน เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ผลการประเมินครั้งนี้ พบว่า 
โครงการฝึกอบราหลักสูตรดังกล่าว ตามรูปแบบจําลองซิปป์ (CIPP Model) เพ่ือประเมินองค์ประกอบ 4 
ด้าน พบว่า ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต มีความสอดคล้อง 
เหมาะสมอยู่ในระดับมากท้ัง 4 ด้าน จึงทําให้โครงการฝึกอบรมดังกล่าวสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการทุกประการ ปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการฝึกอบรมหลักสูตรท่ีสําคัญ ได้แก่ 1) ปัญหาของ
หัวข้อรายวิชาของหลักสูตรควรมีการปรับปรุง หัวข้อรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
2) ปัญหาการจัดทําโครงการฝึกอบรม ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาโครงการฝึกอบรมหลักสูตรใช้
ประกอบการพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรของกรมประมง 3) ควรมีการนําผลการประเมินของผู้เข้าร่วม
โครงการท้ังก่อนเข้าร่วมโครงการ ระหว่างเข้าร่วมโครงการ และหลังการเข้าร่วมโครงการมาวิเคราะห์
เปรียบเทียบ เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ จะทําให้การประเมินผลโครงการมี
ความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

จรัญญา  กล้วยพันธิ์งาม (2557 : 4) ได้ทําการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้เพื่อสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ผลการประเมิน สรุปได้
ดังนี้ 

1. การประเมินปฏิกิริยาการตอบสนอง (Reaction Evaluation) อยู่ในระดับมากท่ีสุด (� = 4.53, 
S.D. = 0.36) ผ่านเกณฑ์การประเมิน 2. การประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Evaluation) 2.1 ด้านความรู้ 
(Knowledge) ก่อนฝึกอบรม อยู่ในระดับปานกลาง (� = 2.94, S.D. = 1.23) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
หลังฝึกอบรม อยู่ในระดับมากท่ีสุด (� = 4.51, S.D.= 0.82) ผ่านเกณฑ์การประเมิน 2.2 ด้านทักษะ (Skill) 
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ก่อนฝึกอบรม อยู่ในระดับปานกลาง  ( � = 3.48, S.D.= 0.12) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน หลังฝึกอบรม อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด (� = 4.66, S.D.= 0.09) ผ่านเกณฑ์การประเมิน  2.3 ด้านทัศนคติ (Attitude) ก่อนฝึกอบรม อยู่ใน
ระดับปานกลาง  (� = 3.45, S.D. = 0.21) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน หลังฝึกอบรม อยู่ในระดับมากท่ีสุด (� = 4.74, 
S.D.= 0.10) ผ่านเกณฑ์การประเมิน  3. การประเมินพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไป (Behavior Evaluation) ก่อน
ฝึกอบรมอยู่ในระดับปานกลาง (� = 3.25, S.D.= 1.11) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน หลังฝึกอบรมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด (� = 4.68, S.D.= 0.34) ผ่านเกณฑ์การประเมิน 4. การประเมินผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนต่อหน่วยงาน 
(Results Evaluation) ก่อนฝึกอบรมอยู่ในระดับปานกลาง (� = 3.38, S.D. = 0.09) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินหลัง
ฝึกอบรม อยู่ในระดับมากท่ีสุด (� = 4.52, S.D.= 0.35) ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ชัยยุทธ  ชิโนกุล (2557) ได้ดําเนินประเมินผลการดําเนินงานหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 
การศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร เพ่ือศึกษาปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอน และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร โดยวิจัยผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ
พัฒนา รุ่นท่ี 56 (พ.ศ. 2556 – 2557) จํานวน 293 คน การวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่อง
มอการวัดผลและเก็บข้อมูล ใช้กลุ่มตัวอย่างจากท้ังประชากร ทําการวัดคะแนนพัฒนาการโดยใช้ข้อสอบก่อน
การฝึกอบรมและภายหลังการฝึกอบรม ในการวิจัยเชิงคุณภาพได้ใช้วิธีการสนทนากลุ่มโดยดําเนินการ 3 กลุ่ม 

นงเยาว์ อุทุมพร,วินัยธร วิชัยดิษฐ์และพัชรี ปิยภัณฑ์ (2557) ได้วิจัยประเมินผลโครงการฝึกอบรม
การผลิตสื่อการสอน(สื่อกระดาษ) สําหรับครูระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี                
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ประเมินผลการเรียนรู้ของครูท่ีได้รับการพัฒนาตามโครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อการสอน    
(สื่อกระดาษ) สําหรับครู 2) ประเมินความพึงพอใจของครูต่อการดําเนินงานโครงการ และ 3) ประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูภายหลังการพัฒนาตามโครงการ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูท่ีเข้ารับการอบรม 
เพ่ือนครู และผู้เรียนในสถานศึกษาของโรงเรียนท่ีครูเข้ารับการอบรมรวม 66 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย
เป็นแบบประเมินความรู้ความเข้าใจของครูก่อนและหลังการอบรม แบบประเมินความพึงพอใจของครู และ
แบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูท่ีเข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจก่อนการอบรมอยู่ในระดับ
ปานกลางทุกเรื่องและหลังการอบรมมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด 2) ครูท่ีเข้ารับการอบรม
มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 3) ผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูท่ีเข้ารับ
การอบรม พบว่า 3.1) มีการนําความรู้เก่ียวกับการผลิตสื่อการสอนท่ีได้รับไปใช้ในการพัฒนาสื่อในการจัดการ
เรียนการสอนให้กับผู้เรียน โดยนําไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอน 3.2) การให้ผู้เรียนได้
ทําการผลิตสื่อด้วยตนเอง และ 3.3) นําความรู้ท่ีได้รับไปใช้สอนให้กับครูท่านอ่ืนๆ ท่ีสนใจ จัดนิทรรศการหรือจัด
มุมสื่อ เป็นต้น  

พัชริดา  เอ่ียมสุนทรชัย (2559) การประเมินผลโครงการฝึกอบรมผู้บริหาร วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
และประเมินผลกระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรสําหรับผู้บริหาร ของบริษัทผู้ผลิตน้ําดื่มแห่งหนึ่งผ่านการ
ประเมินจาก 8 ปัจจัยท่ีทําให้การฝึกอบรมประสบความสําเร็จโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) มีการเก็บข้อมูลจากเอกสารเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูล เช่น บันทึกภายใน 
รายละเอียดหลักสูตร นิตยสารขององค์การ เป็นต้น อีกท้ังมีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้จัดหลักสูตร จํานวน 2 ท่าน 
และผู้เข้าอบรมหลักสูตร จํานวน 10 ท่าน ผลการวิจัย พบว่า การประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว
ไม่มีความสอดคล้องกับปัจจัยความสําเร็จของหลักสูตรอบรม ดังนี้ 1. เป้าหมายของการฝึกอบรม 2. เนื้อหาในการ
ฝึกอบรม 3. รูปแบบในการฝึกอบรม ในส่วนการเป็นไปตามเป้าหมายของการฝึกอบรม 4. วิทยากรในการ
ฝึกอบรม 5. การเรียนรู้ในกระบวนการฝึกอบรม 6. การนําความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน อันเนื่องมาจาก
การสื่อสารระหว่างผู้บริหารด้านงาน ฝึกอบรม และเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลหลักสูตร การบริหารจัดการกระบวนการ
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ฝึกอบรม และการท่ีไม่สามารถชี้แจงเป้าหมายหลักสูตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือให้เกิดความคาดหวังท่ี
สอดคล้องกัน การประเมินผลหลักสูตรพบปัจจัยท่ีมีความสอดคล้อง คือ 1. รูปแบบในการฝึกอบรมในส่วน
ความสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้เข้าอบรม 2. วัสดุการฝึกอบรม 3. บรรยากาศในการฝึกอบรม อันเนื่องมา    
จากกระบวนการบริหารจัดการในประเด็นดังกล่าว สามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นมีการสอบถาม
เพ่ิมเติมในการประเมินผลด้านการวัดผลตอบแทนการลงทุนในการฝึกอบรม ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ยังไม่มีการ
วัดผลในประเด็นดังกล่าวจากผลการวิจัยนี้ สามารถนําไปใช้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการฝึกอบรม ซ่ึงจากการ
สัมภาษณ์ยังไม่มีการวัดผลในประเด็นดังกล่าวจากผลการวิจัยนี้ สามารถนําไปใช้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ
ฝึกอบรมในอนาคตให้บรรลุผลสําเร็จในการฝึกอบรม เป็นไปตามเป้าหมายการฝึกอบรมท่ีตั้งไว้  

ณัฐชนันท์  จันทคุปต์ (2559) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูประจําการกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 พบว่า 
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมพบว่าคะแนนความรู้ในเนื้อหาหลังการ
ฝึกอบรมมีระดับสูงกว่าคะแนนความรู้ในเนื้อหาก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และ
การประเมินปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามความพึงพอใจท่ีมีต่อหลักสูตรการฝึกอบรมอยู่ในระดับสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด (ไม่ต่ํากว่า 3.50) จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าหลักสูตรฝึกอบรมท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึนมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมสําหรับการนําไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 
 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า ผู้ตอบส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 51 – 55 ปี ความรู้ใน
ระดับปริญญาโท ชอบวิธีการเรียนแบบการบรรยาย ผสมกับการประชุมกลุ่มย่อย ชอบเรียนวันจันทร์ วันพุธ 
และวันศุกร์ ในช่วงเช้า สําหรับระดับความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก สําหรับสถานท่ี
ในการฝึกอบรมได้คะแนนความพึงพอใจสูงสุด ระดับมากท่ีสุด ในการวัดคะแนนพัฒนาการนั้น ส่วนมากได้
คะแนนพัฒนาการเป็นบวก สําหรับข้อมูลเชิงคุณภาพนั้น พบว่า ควรเรียนเฉพาะบางวัน โดยมีความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์การฝึกอบรม รู้ว่าการฝึกอบรมมีเนื้อหาดีมีประโยชน์ กระบวนการเรียนการสอนบางเรื่องยังต้อง
ปรับปรุง ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่าควรหาความต้องการในการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี เช่นเดียวกับ
การประเมินหลักสูตร นอกจากนั้น ควรลดการบรรยายลง เพ่ิมภาษาอังกฤษในการสรุป การดูงานในประเทศ 
ควรสัมผัสปัญหาจริง ๆ การดูงานต่างประเทศ ต้องเน้นสาระการป้องกันประเทศมากกว่าการเท่ียวและต้องไม่
มีสิ่งรบกวนจิตใจ 
 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (2560) การประเมินผลและการติดตามผล
การพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 6 ผลการประเมินปฏิกิริยา พบว่า 
ประเด็นการจัดการเรียนรู้รายหัวข้อสารวิชา (รวมช่วงท่ี 1 – 2) ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.78 คิดเป็นร้อยละ 95.6 ด้านการใช้ประโยชน์ของเนื้อหาสาระท่ีอบรม และด้านกระบวนการ
ให้ความรู้ของวิทยากรมีค่าเฉลี่ย 4.78 คิดเป็นร้อยละ 95.6 และ 4.81 คิดเป็นร้อยละ 96.2 ตามลําดับ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อของการประเมินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ประเด็นการจัดกิจกรรม
การศึกษาดูงานท้ังในและต่างประเทศในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.81 คิดเป็น
ร้อยละ 96.2  ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ ด้านกระบวนการ/ข้ันตอน ด้านวิทยากรของการศึกษาดูงานและด้าน
สถานศึกษาดูงาน มีค่าเฉลี่ย 4.84, 4.83, 4.78 และ 4.76 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อ
ของการประเมิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ประเด็นความพึงพอใจต่อการดําเนินโครงการ ในภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.81 คิดเป็นร้อยละ 96.2 ด้านผู้บริหารโครงการ ด้านข้ันตอน
การบริหารโครงการ ด้านหลักสูตรและด้านการอํานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 4.96 คิดเป็นร้อยละ 99.2, 
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4.86 คิดเป็นร้อยละ 97.2 และ 4.61 คิดเป็นร้อยละ 92.2 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อ
ของการประเมิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (2561) การประเมินผลการดําเนินโครงการ
พัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 7 ผลการประเมิน พบว่า ด้านผลสัมฤทธิ์
การพัฒนา มีผู้ผ่านการพัฒนา จํานวน 60 คน และไม่ผ่านการพัฒนา จํานวน 1 คน ด้านระดับคุณภาพการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนา พบว่า กระบวนการพัฒนามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงดีมากท่ีสุด 
ด้านความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาท่ีมีต่อโครงการพัฒนา มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 
4.58 คิดเป็นร้อยละ 91.6 ด้านผลลัพธ์การพัฒนา พบว่า ความเหมาะสมของความรู้ และประสบการณ์ จาก
หลักสูตรและการนําไปใช้ตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการพัฒนา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.56 คิดเป็นร้อยละ 91 ส่วนความรู้และประสบการณ์จากหลักสูตรในภาพรวมมีความเหมาะสมใน
ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.56 คิดเป็นร้อยละ 91.20 และส่วนการนําไปปฏิบัติในภาพรวมมีความเหมาะสม
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.45 คิดเป็นร้อยละ 89  
 ณัฐชนันท์  จันทคุปต์ (2561) รายงานสรุปผลการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มี
ต่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของวิทยากร ในภาพรวมผู้เข้ารับการอบรมความพึงพอใจต่อหลักสูตรการ
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของวิทยากร ทั้ง 3 รุ่น 

โดยมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาช่วยเสริมสร้างพฤติกรรมในทางที่ดี สถานที่ที่ใช้ในการพัฒนามีความ
เหมาะสม  และมีความพึงพอใจต่อความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอดความรู ้ ทักษะและ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ท่ีได้รับจากการพัฒนา 

ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา (2561 : 31) ได้ทําการประเมินโครงการ การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การวิจัยเพ่ือประยุกต์ใช้ในการท างานด้านสาธารณสุข สําหรับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขสังกัดภายใต้
สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี  ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ท้ังหมด 125 คน ส่วนใหญ่ร้อยละ 86.4 เป็น
เพศหญิง โดยมีอายุเฉลี่ย 42.55ปี ส่วนใหญ่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 74.4 
ปฏิบัติงานตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขมากท่ีสุด ร้อยละ 28.0 และสังกัดโรงพยาบาลชุมชนมากท่ีสุด ร้อย
ละ 42.4การประเมินความพึงพอใจ ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจด้านเนื้อหาหลักสูตรโดยภาพรวมอยู่ใน 
ระดับน้อย-มากท่ีสุด สิ่ง ท่ีผู้ เข้ารับการอบรมมีความพึงใจมากท่ีสุด คือ เนื้อหาของหลักสูตรตรงกับ
วัตถุประสงค์ ด้านการจัดฝึกอบรมโดยรวม ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุดในทุกประเด็น 
โดยมีคะแนนความพึงพอใจประเด็นวิทยากรมากท่ีสุด การประเมินความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม ผู้เข้า
อบรมมีความรู้ก่อนและหลังการอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้หลังการอบรมเพ่ิมสูงข้ึนจาก 11.88 คะแนน เป็น 15.10 คะแนน หลังการอบรมเสร็จสิ้นรวบรวม
จํานวนหัวข้องานวิจัยผ่านทางเว็บไซต์พบว่า จํานวนหัวข้องานวิจัยท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น 97 เรื่อง และงานวิจัยท่ี
สามารถนําไปใช้จริงในการปฏิบัติงาน จํานวน 53 เรื่อง 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในโครงการฝึกอบรม 
รัชนีพร นาพุทธา  (2549) ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมและประสิทธิภาพของการฝึกอบรม

บริษัทปูนซีเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จํากัด กรณีศึกษา บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จํากัด.พบว่าความ   
พึงพอใจต่อการฝึกอบรมของพนักงานบริษัทปูนชีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จํากัด โดยรวมและรายด้านอยู่ ใน
ระดับมาก 
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           ณิชา  ศิลาจันทร์ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ทําการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื ่อง
โครงงานสิ่งแวดล้อมศึกษาสําหรับครูโรงเรียนรอบแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์.
ผลการวิจัยพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและมีทักษะกระบวนการ
จัดกิจกรรมโครงงาน สิ่งแวดล้อมศึกษาเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรมฯ ทั้ง 2 ระยะ โดยที่ ค่าเฉลี่ยหลังการอบรมฯ สูงกว่าก่อนการอบรมฯ การวิเคราะห์ผลทางสถิติ
ด้วย T-TEST พบว่ามีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 นอกจากนี ้พบว่า
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีความพึงพอใจหลักสูตรฝึก อบรมฯ ระยะที่ 1 ในระดับมากและระยะที่ 2 ใน
ระดับมากที่สุด แสดงว่าหลักสูตรฝึกอบรมฯ ที่สร้างขึ้นมี ประสิทธิภาพ เหมาะสมที่จะนําไปใช้ในการ
อบรมกับกลุ ่มเป้าหมายอื่นหรือปรับใช้ให้เหมาะสมกับท้องถิ่นของ ตนและควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนา
รูปแบบของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
          พัชรี  อินทรเสนีย์ (2553 : บทคัดย่อ) ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การสร้างจิตสํานึกในการ
ให้บริการสําหรับบุคลากรผู้ให้บริการในโรงแรม. ผลการวิจัยพบว่า ค่า P-VALUE ของผลการทดสอบ
ความรู้และเจตคติก่อนและหลังการ ฝึกอบรมน้อยกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่ผล
คะแนน POST-TEST มากกว่าผลคะแนน  PRE-TEST ซึ ่งแสดงว่า  หลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพ ทําให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ และเจตคติเกี่ยวกับการให้บริการเพิ่มขึ้น สําหรับผล
การประเมินความพึงพอใจหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่พึงพอใจและเห็นว่า   

มีประโยชน์ต่อตนเอง และโรงแรมในระดับมาก ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ คือ ควรมีการติดตามผล
การฝึกอบรม เพ่ือศึกษาถึงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความมีจิตสํานึกในการ ให้บริการตามท่ีต้องการหรือไม่ มากน้อยเพียงใด และนอกเหนือจากการฝึกอบรม
ควรหาแรงจูงใจอื่นๆเข้า มาผสมผสาน เช่น การให้รางวัล การทํางานเป็นทีม ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างให้
พนักงานเกิดจิตสํานึกในการ บริการอย่างยั่งยืน 

วรรณี  อ้ึงสิทธิพูนพร (2558 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาความพึงพอใจในการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ       
ในชั้นเรียนของครูภาษาอังกฤษในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัด
สุพรรณบุรีผลการวิจัยพบว่า ครูภาษาอังกฤษมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านสิ่งสนับสนุนในการอบรมอยู่ในระดับปานกลาง 

จิราภรณ์ จีนตุ้ม (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกในหลักสูตรยกระดับ
ฝีมือแรงงานของ สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานภาค 4 ราชบุรี  ผลการวิจัยพบว่า ผู้เข้าร่วมฝึกในหลักสูตร
ยกระดับฝีมือแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน ผู้เข้าร่วมฝึกมีระดับความพึงพอใจในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ด้านเวลาในการ
ฝึกอบรม อยู่ในระดับมากท่ีสุด และความพึงพอใจในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานด้านกิจกรรมฝึกอบรม อยู่ใน
ระดับระดับน้อยท่ีสุด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะของงานท่ีทําของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกในหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานของสถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี ส่วนเพศ อายุ และระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมฝึกในหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 05 

อิฏฐารมณ์  มิตสุวรรณ สิงหรา พยุง ซีดาร (2559 : บทคัดย่อ) ได้พัฒนาหลักสูตรหลักสูตรฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 

ผลการวิจัย พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในทุกด้านต่อประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 

สาหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อําเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร ระดับความพึง
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พอใจมากท่ีสุด (� = 4.61, S.D. = 0.63) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านวิทยากรอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�= 

4.61, S.D. = 0.66) ด้านสถานท่ี/ระยะเวลาอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�= 4.63, S.D. = 0.62) ด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�= 4.63, S.D. = 0.56) ด้านความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (� = 4.58, S.D. = 0.65) ด้านการนาความรู้ไปใช้หลังการอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด 

(�= 4.59, S.D. = 0.62) ผลการทดสอบเปรียบเทียบความสามารถในการฟังเสียงภาษาอังกฤษจาก
คะแนนสอบก่อนการอบรมกับคะแนนสอบหลังการอบรมแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01” (T = 4.505, P< .001) แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรอบรมนี้มีประสิทธิภาพ 

ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา (2561 : 31) ได้ประเมินโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การวิจัยเพ่ือประยุกต์ใช้ในการทํางานด้านสาธารณสุข สําหรับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขสังกัดภายใต้   สํานักงาน
สาธารณสุข จังหวัดราชบุรี พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจด้านเนื้อหาหลักสูตรโดยภาพรวมอยู่ใน
มากท่ีสุด สิ่งท่ีผู้ เข้ารับการอบรมมีความพึงใจมากท่ีสุด คือ เนื้อหาของหลักสูตรตรงกับวัตถุประสงค์  
ด้านการจัดฝึกอบรมโดยรวม ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุดในทุกประเด็น โดยมีคะแนน
ความพึงพอใจประเด็นวิทยากรมากท่ีสุด 

สิฏฐากร ชูทรัพย (FILE:///C:/USERS/OZARD/DOWNLOADS/3818-12431-1-PB.PDF) ได้ศึกษา
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาอาชีพสู่ชุมชนศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม
ตามโครงการสร้างอาชีพสู่ชุมชนซ่ึงเป็นการบริการวิชาการให้กับชุมชนอันเป็นความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่างจํานวน 183 คน 
เป็นผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาอาชีพสู่ชุมชนใน 3 ด้าน คือ ด้านการนําเนื้อหาไปใช้ในการประกอบ
อาชีพด้านวิทยากรฝึกอบรม ด้านการจัดการอบรม  ผลการศึกษาตามจํานวนผู้เข้ารับการอบรมมีระดับความ
พึงพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากท้ังด้านการนําเนื้อหาไปใช้ในการประกอบอาชีพ ด้านวิทยากร
ฝึกอบรม ด้านการจัดการอบรม และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าด้านการนําเนื้อหาไปใช้ในการประกอบ
อาชีพพบว่า ข้อเนื้อหาการอบรมมีความเหมาะสมกับความรู้เดิมของผู้เข้ารับการอบรมมีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับน้อย ส่วนข้ออ่ืนๆผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และเม่ือเปรียบเทียบระดับ
ความพึงพอใจพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรม
พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการ 
 

 การฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  มีข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ดําเนินการจัดทําหนังสือถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือแจ้งให้สํานักงานศึกษาธิการภาค 
และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ส่งบุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว  
 2. รวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา 
 3. ดําเนินการฝึกอบรม โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้จากกรมบัญชีกลาง สํานักงานตรวจสอบภายใน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 4. ประเมินผลการฝึกอบรม โดยชี้แจงผู้เข้ารับการอบรมจัดทําใบงานสรุปองค์ความรู้ตามหน่วย
การเรียนรู้ รวมท้ังสิ้น 8 หน่วยการเรียนรู้ โดยมีวิทยากรพ่ีเลี้ยงเป็นผู้รวบรวมสรุปองค์ความรู้พร้อม
ตรวจสอบให้คะแนนผลการสรุปองค์ความรู้ตามกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย 
 3. จัดทํารายงานผลการฝึกอบรม 
     รายงานผลการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวิธีดําเนินการ ดังนี้ 
  7.1 ประชากร 
  7.2 เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือ 
  7.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  7.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
   1. ประชากร 

ประชากร คือ บุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีการเงิน บัญชี และพัสดุประจําสํานักงานศึกษาธิการภาค 
และบุคลากรสํานักงานศึกษาธิการธิการจังหวัด ท่ีเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน 
บัญชี และพัสดุ จํานวน 2 รุ่น รวมท้ังสิ้น 96 คน ระหว่างวันท่ี 11 – 13 มีนาคม 2561  

2. เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลรายงานผลการโครงการพัฒนาบุคลากรของ

กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 3 ฉบับ ดังนี้  
  1) แบบสรุปองค์ความรู้ของผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน 
บัญชี และพัสดุ 
  2) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดบริหารจัดการโครงการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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       2.1 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลด้านผลการฝึกอบรม 
2.1.1 แบบสรุปเวลาเข้ารับการฝึกอบรม  
2.1.2 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม ประกอบด้วย แบบประเมินองค์ความรู้  

  2.2 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลด้านหลักสูตรการฝึกอบรม 
        แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดบริหารจัดการโครงการและหลักสูตร เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และข้อคําถามปลายเปิดข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ โดยกําหนดค่าระดับของข้อ
คําถามมาตราส่วนประมาณค่าในแบบสอบถามความคิดเห็น ดังนี้ 
   

5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

 

 การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลรายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ได้ดําเนินการศึกษาเอกสารหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การสร้างหลักสูตร 
กิจกรรมการเรียนรู้ แนวคิด หลักการสร้างแบบสอบถาม และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และประชุม
คณะทํางานโครงการ เพ่ือพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ให้มีความ
เหมาะสมและสมบูรณ์ท่ีสุด ข้ันการประชุมเพ่ือพัฒนาหลักสูตรโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ ท่ีเป็นคณะทํางาน
จัดทําหลักสูตรจากสํานักงานศึกษาธิการภาค สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 11 คน ดังนี้  
 

1. ว่าท่ี ร.ต.อานนท์  สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร สนง.ศธจ.กทม. 
2. นายกฤษณะ  เลิศวิชานันท์ รองศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

สนง.ศธจ.พระนครศรีอยุธยา 
3. นางกาญจนา  ตันตินิพันธ์กุล นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
4. นางนิศารัตน์  เหมือนตา นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี 
5. นายตรีเนตร  สายสุ่ม นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  สํานักงานศึกษาธิการภาค 2 
6. นางสาวดวงพร  เจียมอัมพร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ สคบศ. 
7. นายดิเรก  ทรัพย์ประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ สคบศ. 
8. นางสาวรัตติกร  ผรณสุวรรรณ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ สคบศ. 
9. นางสาวนพมาศ  ณะมาชิต นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ สคบศ. 
10. นางสาวณัฐชนันท์  จันทคุปต์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สคบศ. 
11. นางสาวสุวภัทร  ยวงใย นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สคบศ. 

 

ดําเนินการพัฒนาหลักสูตร ในระหว่างวันท่ี 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา 
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 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ดําเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและจัดกระทําข้อมูล ดังนี้ 
  1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน รวมท้ังสิ้นจํานวน 96 คน ดังนี้ 

1.1 แบบสรุปเวลาเข้ารับการฝึกอบรม เก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
โดยผู้เข้ารับการอบรมลงเวลาในแต่ละวันทุกวันท่ีเข้ารับการฝึกอบรม 

1.2 แบบประเมินองค์ความรู้ของผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตร โดยรวบรวมคะแนนจาก
วิทยากร และผู้ช่วยวิทยากร ท่ีให้คะแนนตามกิจกรรมสรุปองค์ความรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ 

1.3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโครงการและหลักสูตร โดย
รวบรวมจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
  2. ตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้อง และความครบถ้วน 
  3. ประมวลผลข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ ดําเนินการโดยนําข้อมูลท่ีได้จากเครื่องมือต่าง ๆ มาคัดแยก 
ตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้อง และวิเคราะห์ผลด้วยสถิติ ต่อไปนี้ 
  4.1 การวิเคราะห์เวลาเข้ารับการฝึกอบรม และผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม โดยใช้ค่าร้อยละ 
  4.2 การวิเคราะห์หาค่าข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยใช้ค่าร้อยละ 
  4.3 การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโครงการ โดยใช้  µ 
  4.4 การวิเคราะห์หาค่าการกระจายของความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโครงการ โดยใช้ σ  
  4.5 การวิเคราะห์เนื้อหาและค่าความถ่ีหาค่าจํานวนนับของข้อมูลปลายเปิด 
 เกณฑ์การแปลผล 
 1. เกณฑ์การแปลผลด้านผลการฝึกอบรม คือ เวลาการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ
ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม กําหนดเกณฑ์การแปลผลการผ่านการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 2. เกณฑ์การแปลผลด้านความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโครงการและหลักสูตรฝึกอบรมจาก
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ Rating Scale กําหนดเกณฑ์การแปลผล ดังนี้  
(http://krupee.blogspot.com/2009/09/rating-scale.html) 

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายความว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ      
มี 2 ด้าน ดังนี้  1) ด้านการฝึกอบรม ประกอบด้วย เวลาเข้ารับการฝึกอบรม และผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม 
2) ด้านความพึงพอใจ  ศึกษาความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโครงการและหลักสูตร การรายงานผลการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ตอนท่ี 2 ด้านผลการฝึกอบรม 
 ตอนท่ี 3 ด้านความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโครงการและหลักสูตร 
 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และหน่วยงานท่ีสังกัด โดยนําเสนอ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และ 
     พัสดุ รุ่นท่ี 1 และรุ่นท่ี 2  
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
จํานวน (คน) n = 96 

รวม ร้อยละ 
รุ่นท่ี 1 รุ่นท่ี 2 

เพศ ชาย 6 4 10 10.42 
 หญิง 41 45 86 89.58 
อายุ 31 – 40 ปี 12 19 31 32.29 
 41 – 50 ปี 14 12 26 27.08 
 51 ปีข้ึนไป 21 18 39 40.63 
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 31 30 61 63.54 
 ปริญญาโท 16 19 35 36.46 
 ปริญญาเอก - - - - 
สังกัด สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 9 18 18.75 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 38 40 78 81.25 

รวม 47 49 96 100 
 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ในภาพรวม ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน 
บัญชี และพัสดุ รุ่นท่ี 1 และรุ่นท่ี 2 รวมท้ังสิ้น 96 คน เป็นเพศชาย จํานวน  10 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.42  
เพศหญิง จํานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 89.58  ส่วนใหญ่มีอายุ 51 ปี จํานวน 39  คน  คิดเป็นร้อยละ   
40.63  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 61  คน  คิดเป็นร้อยละ 63.54 และสังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค  จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 78 คน คิดเป็น
ร้อยละ 81.25 
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ตอนท่ี 2 ด้านผลการฝึกอบรม 
 การรายงานด้านผลการฝึกอบรม เป็นการรายงานใน 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เวลาเข้ารับการ
ฝึกอบรม และส่วนท่ี 2 ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม โดยนําเสนอเป็นภาพรวมและรายรุ่น ดังนี้ 
 2.1 ด้านผลการฝึกอบรมในภาพรวมท้ัง 2 รุ่น 
 2.2 ด้านผลการฝึกอบรมแยกเป็นรายรุ่น 
 

ด้านผลการฝึกอบรมในภาพรวมท้ัง 2 รุ่น ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2 คะแนนเฉลี่ย ต่ําสุด และสูงสุด ผลการฝึกอบรม ส่วนท่ี 1 เวลาเข้ารับการฝึกอบรม และ 
     ส่วนท่ี 2 ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมในภาพรวมท้ัง 2 รุ่น 

N = 96 

รุ่นท่ี 

ส่วนท่ี 1 
เวลาการเข้ารับการฝึกอบรม 

ส่วนท่ี 2 
ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม ผลการประเมิน 

ผ่าน/ไม่ผ่าน เฉล่ีย ต่ําสุด สูงสุด เฉล่ีย คะแนน
ต่ําสุด 

คะแนน
สูงสุด 

1 100   - 100 90.26 65 79 ผ่านทุกคน 
2 100  - 100 88.34 65 77 ผ่านทุกคน 

รวม 100  - 100 86.28 65 78 ผ่านทุกคน 
 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และ
พัสดุ ท้ัง 2 รุ่น ในภาพรวม มีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมเฉลี่ยร้อยละ 100 ท้ัง 3 รุ่น และมีผลสัมฤทธิ์การ
ฝึกอบรมเฉลี่ยร้อยละ 86.28  โดยรุ่นท่ี 1 มีผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมเฉลี่ยสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 90.26 และ
รุ่นท่ี 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรม รองลงมา คิดเป็นร้อยละ 88.34 ทุกคนมีผลการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
 

ด้านผลการฝึกอบรมแยกเป็นรายรุ่น ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3 จํานวนและร้อยละผลการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และ 
     พัสดุ ส่วนท่ี 1 เวลาการเข้ารับการฝึกอบรม และส่วนท่ี 2 ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม รุ่นท่ี 1  

N = 96 

ที่ ชื่อ – สกุล 

ส่วนที่ 1 เวลาการฝึกอบรม 
(จํานวน 24 ชั่วโมง) 

ส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม 
(คะแนนเต็ม 80 คะแนน) สรุปผล

การ
ประเมิน 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

ท่ีเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการประเมิน
(เกณฑ์ร้อยละ 80 

ผ่าน/ไม่ผ่าน 

คะแนน 
ท่ีได้ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการประเมิน
(เกณฑ์ร้อยละ 

80 ผ่าน/ไม่ผ่าน 

1 เลขท่ี 1 24 100 ผ่าน 79 98.75 ผ่าน ผ่าน 
2 เลขท่ี 2 24 100 ผ่าน 78 97.50 ผ่าน ผ่าน 
3 เลขท่ี 3 24 100 ผ่าน 73 91.25 ผ่าน ผ่าน 
4 เลขท่ี 4 24 100 ผ่าน 70 87.50 ผ่าน ผ่าน 
5 เลขท่ี 5 24 100 ผ่าน 74 92.50 ผ่าน ผ่าน 
6 เลขท่ี 6 24 100 ผ่าน 78 97.50 ผ่าน ผ่าน 
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ที่ ชื่อ – สกุล 

ส่วนที่ 1 เวลาการฝึกอบรม 
(จํานวน 24 ชั่วโมง) 

ส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม 
(คะแนนเต็ม 80 คะแนน) สรุปผล

การ
ประเมิน 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

ท่ีเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการประเมิน
(เกณฑ์ร้อยละ 80 

ผ่าน/ไม่ผ่าน 

คะแนน 
ท่ีได้ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการประเมิน
(เกณฑ์ร้อยละ 

80 ผ่าน/ไม่ผ่าน 

7 เลขท่ี 7 24 100 ผ่าน 76 95.00 ผ่าน ผ่าน 
8 เลขท่ี 8 24 100 ผ่าน 77 96.25 ผ่าน ผ่าน 
9 เลขท่ี 9 24 100 ผ่าน 72 90.00 ผ่าน ผ่าน 
10 เลขท่ี 10 24 100 ผ่าน 71 88.75 ผ่าน ผ่าน 
11 เลขท่ี 11 24 100 ผ่าน 79 98.75 ผ่าน ผ่าน 
12 เลขท่ี 12 24 100 ผ่าน 78 97.50 ผ่าน ผ่าน 
13 เลขท่ี 13 24 100 ผ่าน 78 97.50 ผ่าน ผ่าน 
14 เลขท่ี 14 24 100 ผ่าน 69 86.25 ผ่าน ผ่าน 
15 เลขท่ี 15 24 100 ผ่าน 69 86.25 ผ่าน ผ่าน 
16 เลขท่ี 16 24 100 ผ่าน 69 86.25 ผ่าน ผ่าน 
17 เลขท่ี 17 24 100 ผ่าน 79 98.75 ผ่าน ผ่าน 
18 เลขท่ี 18 24 100 ผ่าน 74 92.50 ผ่าน ผ่าน 
19 เลขท่ี 19 24 100 ผ่าน 74 92.50 ผ่าน ผ่าน 
20 เลขท่ี 20 24 100 ผ่าน 67 83.75 ผ่าน ผ่าน 
21 เลขท่ี 21 24 100 ผ่าน 75 93.75 ผ่าน ผ่าน 
22 เลขท่ี 22 24 100 ผ่าน 65 81.25 ผ่าน ผ่าน 
23 เลขท่ี 23 24 100 ผ่าน 68 85.00 ผ่าน ผ่าน 
24 เลขท่ี 24 24 100 ผ่าน 69 86.25 ผ่าน ผ่าน 
25 เลขท่ี 25 24 100 ผ่าน 74 92.50 ผ่าน ผ่าน 
26 เลขท่ี 26 24 100 ผ่าน 74 92.50 ผ่าน ผ่าน 
27 เลขท่ี 27 24 100 ผ่าน 70 87.50 ผ่าน ผ่าน 
28 เลขท่ี 28 24 100 ผ่าน 77 96.25 ผ่าน ผ่าน 
29 เลขท่ี 29 24 100 ผ่าน 67 83.75 ผ่าน ผ่าน 
30 เลขท่ี 30 24 100 ผ่าน 77 96.25 ผ่าน ผ่าน 
31 เลขท่ี 31 24 100 ผ่าน 69 86.25 ผ่าน ผ่าน 
32 เลขท่ี 32 24 100 ผ่าน 66 82.50 ผ่าน ผ่าน 
33 เลขท่ี 33 24 100 ผ่าน 73 91.25 ผ่าน ผ่าน 
34 เลขท่ี 34 24 100 ผ่าน 70 87.50 ผ่าน ผ่าน 
35 เลขท่ี 35 24 100 ผ่าน 71 88.75 ผ่าน ผ่าน 
 
 



31 

 

ตารางท่ี 3  (ต่อ) 
 

ที่ ชื่อ – สกุล 

ส่วนที่ 1 เวลาการฝึกอบรม 
(จํานวน 24 ชั่วโมง) 

ส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม 
(คะแนนเต็ม 80) สรุปผล

การ
ประเมิน 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

ท่ีเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ผลการประเมิน
(เกณฑ์ร้อยละ  

80  
ผ่าน/ไม่ผ่าน 

คะแนน 
ท่ีได้ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ผลการประเมิน
(เกณฑ์ร้อยละ 

80  
ผ่าน/ไม่ผ่าน 

36 เลขท่ี 36 24 100 ผ่าน 75 93.75 ผ่าน ผ่าน 
37 เลขท่ี 37 24 100 ผ่าน 75 93.75 ผ่าน ผ่าน 
38 เลขท่ี 38 24 100 ผ่าน 77 96.25 ผ่าน ผ่าน 
39 เลขท่ี 39 24 100 ผ่าน 71 88.75 ผ่าน ผ่าน 
40 เลขท่ี 40 24 100 ผ่าน 74 92.50 ผ่าน ผ่าน 
41 เลขท่ี 41 24 100 ผ่าน 68 85.00 ผ่าน ผ่าน 
42 เลขท่ี 42 24 100 ผ่าน 65 81.25 ผ่าน ผ่าน 
43 เลขท่ี 43 24 100 ผ่าน 67 93.75 ผ่าน ผ่าน 
44 เลขท่ี 44 24 100 ผ่าน 69 86.25 ผ่าน ผ่าน 
45 เลขท่ี 45 24 100 ผ่าน 67 83.75 ผ่าน ผ่าน 
46 เลขท่ี 46 24 100 ผ่าน 66 82.50 ผ่าน ผ่าน 
47 เลขท่ี 47 24 100 ผ่าน 71 88.75 ผ่าน ผ่าน 

รวมเฉล่ีย 100 ผ่าน รวมเฉล่ีย 90.26 ผ่าน ผ่าน 
 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และ
พัสดุ รุ่นท่ี 1 จํานวน 47 คน ในภาพรวม มีเวลาเข้ารับการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 100 และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมเฉลี่ยร้อยละ 90.26 เม่ือพิจารณาเป็นรายบุคคลทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมิน
ท้ัง 2 ส่วน 
 

ตารางท่ี 4 จํานวนและร้อยละของผลการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และ 
     พัสดุ ส่วนท่ี 1 เวลาการเข้ารับการฝึกอบรม และส่วนท่ี 2 ด้านผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม  รุ่นท่ี 2  
 

ที่ ชื่อ – สกุล 

ส่วนที่ 1 เวลาการฝึกอบรม 
(จํานวน 24 ชั่วโมง) 

ส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม 
(คะแนนเต็ม 80 คะแนน) สรุปผล

การ
ประเมิน 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

ท่ีเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการประเมิน
(เกณฑ์ร้อยละ 

80 ผ่าน/ไม่ผ่าน 

คะแนน 
ท่ีได้ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการประเมิน
(เกณฑ์ร้อยละ 
80 ผ่าน/ไม่

ผ่าน 

1 เลขท่ี 1 24 100 ผ่าน 78 97.50 ผ่าน ผ่าน 
2 เลขท่ี 2 24 100 ผ่าน 67 83.75 ผ่าน ผ่าน 
3 เลขท่ี 3 24 100 ผ่าน 65 81.25 ผ่าน ผ่าน 
4 เลขท่ี 4 24 100 ผ่าน 71 88.75 ผ่าน ผ่าน 
5 เลขท่ี 5 24 100 ผ่าน 75 93.75 ผ่าน ผ่าน 
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 
 

ที่ ชื่อ – สกุล 

ส่วนที่ 1 เวลาการฝึกอบรม 
(จํานวน 24 ชั่วโมง) 

ส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม 
(คะแนนเต็ม 80 คะแนน) สรุปผล

การ
ประเมิน 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

ท่ีเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการประเมิน
(เกณฑ์ร้อยละ  

80 ผ่าน/ไม่ผ่าน 

คะแนน 
ท่ีได้ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการประเมิน
(เกณฑ์ร้อยละ  

80 ผ่าน/ไม่ผ่าน 

6 เลขท่ี 6 24 100 ผ่าน 70 87.50 ผ่าน ผ่าน 
7 เลขท่ี 7 24 100 ผ่าน 74 92.50 ผ่าน ผ่าน 
8 เลขท่ี 8 24 100 ผ่าน 76 95.00 ผ่าน ผ่าน 
9 เลขท่ี 9 24 100 ผ่าน 73 91.25 ผ่าน ผ่าน 
10 เลขท่ี 10 24 100 ผ่าน 74 92.50 ผ่าน ผ่าน 
11 เลขท่ี 11 24 100 ผ่าน 74 92.50 ผ่าน ผ่าน 
12 เลขท่ี 12 24 100 ผ่าน 70 87.50 ผ่าน ผ่าน 
13 เลขท่ี 13 24 100 ผ่าน 68 85.00 ผ่าน ผ่าน 
14 เลขท่ี 14 24 100 ผ่าน 67 83.75 ผ่าน ผ่าน 
15 เลขท่ี 15 24 100 ผ่าน 69 86.25 ผ่าน ผ่าน 
16 เลขท่ี 16 24 100 ผ่าน 70 87.50 ผ่าน ผ่าน 
17 เลขท่ี 17 24 100 ผ่าน 70 87.50 ผ่าน ผ่าน 
18 เลขท่ี 18 24 100 ผ่าน 71 88.75 ผ่าน ผ่าน 
19 เลขท่ี 19 24 100 ผ่าน 75 93.75 ผ่าน ผ่าน 
20 เลขท่ี 20 24 100 ผ่าน 67 83.75 ผ่าน ผ่าน 
21 เลขท่ี 21 24 100 ผ่าน 68 85.00 ผ่าน ผ่าน 
22 เลขท่ี 22 24 100 ผ่าน 76 95.00 ผ่าน ผ่าน 
23 เลขท่ี 23 24 100 ผ่าน 71 88.75 ผ่าน ผ่าน 
24 เลขท่ี 24 24 100 ผ่าน 68 85.00 ผ่าน ผ่าน 
25 เลขท่ี 25 24 100 ผ่าน 77 96.25 ผ่าน ผ่าน 
26 เลขท่ี 26 24 100 ผ่าน 71 88.75 ผ่าน ผ่าน 
27 เลขท่ี 27 24 100 ผ่าน 73 91.25 ผ่าน ผ่าน 
28 เลขท่ี 28 24 100 ผ่าน 72 90.00 ผ่าน ผ่าน 
29 เลขท่ี 29 24 100 ผ่าน 67 83.75 ผ่าน ผ่าน 
30 เลขท่ี 30 24 100 ผ่าน 68 85.00 ผ่าน ผ่าน 
31 เลขท่ี 31 24 100 ผ่าน 72 90.00 ผ่าน ผ่าน 
32 เลขท่ี 32 24 100 ผ่าน 71 88.75 ผ่าน ผ่าน 
33 เลขท่ี 33 24 100 ผ่าน 71 88.75 ผ่าน ผ่าน 
34 เลขท่ี 34 24 100 ผ่าน 70 87.50 ผ่าน ผ่าน 
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 
 

ที่ ชื่อ – สกุล 

ส่วนที่ 1 เวลาการฝึกอบรม 
(จํานวน 23 ชั่วโมง) 

ส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม 
(คะแนนเต็ม 80) สรุปผล

การ
ประเมิน 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

ท่ีเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ผลการประเมิน
(เกณฑ์ร้อยละ  

80  
ผ่าน/ไม่ผ่าน 

คะแนน 
ท่ีได้ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ผลการประเมิน
(เกณฑ์ร้อยละ 

80  
ผ่าน/ไม่ผ่าน 

35 เลขท่ี 35 24 100 ผ่าน 72 90.00 ผ่าน ผ่าน 
36 เลขท่ี 36 24 100 ผ่าน 72 90.00 ผ่าน ผ่าน 
37 เลขท่ี 37 24 100 ผ่าน 66 82.50 ผ่าน ผ่าน 
38 เลขท่ี 38 24 100 ผ่าน 67 83.75 ผ่าน ผ่าน 
39 เลขท่ี 39 24 100 ผ่าน 74 92.50 ผ่าน ผ่าน 
40 เลขท่ี 40 24 100 ผ่าน 69 86.25 ผ่าน ผ่าน 
41 เลขท่ี 41 24 100 ผ่าน 71 88.75 ผ่าน ผ่าน 
42 เลขท่ี 42 24 100 ผ่าน 69 86.25 ผ่าน ผ่าน 
43 เลขท่ี 43 24 100 ผ่าน 72 90.00 ผ่าน ผ่าน 
44 เลขท่ี 44 24 100 ผ่าน 69 86.25 ผ่าน ผ่าน 
45 เลขท่ี 45 24 100 ผ่าน 71 88.75 ผ่าน ผ่าน 
46 เลขท่ี 46 24 100 ผ่าน 70 87.50 ผ่าน ผ่าน 
47 เลขท่ี 47 24 100 ผ่าน 69 86.25 ผ่าน ผ่าน 
48 เลขท่ี 48 24 100 ผ่าน 65 81.25 ผ่าน ผ่าน 
49 เลขท่ี 49 24 100 ผ่าน 68 85.00 ผ่าน ผ่าน 

รวมเฉล่ีย 100 ผ่าน รวมเฉล่ีย 88.34 ผ่าน ผ่าน 
 

 จากตารางท่ี 4 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และ
พัสดุ รุ่นท่ี 2 จํานวน 49 คน ในภาพรวม มีเวลาเข้ารับการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 100 และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมเฉลี่ยร้อยละ 88.34 เม่ือพิจารณาเป็นรายบุคคลทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมิน
ท้ัง 2 ส่วน   
 

ตอนท่ี 3 ด้านความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหารจัดการโครงการและหลักสูตร 
 การศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหารจัดการโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ       
เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน 
บัญชี และพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3.2.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหารจัดการโครงการและหลักสูตรในภาพรวม 
ท้ัง 2 รุ่น 

3.2.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหารจัดการโครงการและหลักสูตรแยกเป็นรายรุ่น 
3.2.3 ผลการศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหาร

จัดการโครงการและหลักสูตร 



34 

 

 
 3.2.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหารจัดการโครงการและหลักสูตร ในภาพรวม
ท้ัง 2 รุ่น 
 

ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีต่อการ 
    บริหารจัดการโครงการและหลักสูตร ในภาพรวมท้ัง 2 รุ่น 

N = 96 

ท่ี 
ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ

โครงการ 
รุ่นท่ี 1 รุ่นท่ี 2 เฉลี่ย 

แปลผล 
µ σ µ σ µ σ 

1 ความชัดเจนในการประชาสัมพันธ์
โครงการ 

4.58 0.55 4.45 0.50 4.51 0.52 มากท่ีสุด 

2 ความสะดวก รวดเร็วในการประสานงาน
กับผู้เข้ารับการพัฒนา 

4.60 0.55 4.63 0.49 4.61 0.52 มากท่ีสุด 

3 ความชัดเจนในการปฐมนิเทศ 4.65 0.53 4.42 0.50 4.53 0.51 มากท่ีสุด 
4 โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่าง

ผู้เข้ารับการพัฒนา 
4.73 0.51 4.66 0.48 4.69 0.49 มากท่ีสุด 

5 โอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่างผูเ้ข้ารับการพัฒนา 

4.68 0.57 4.76 0.43 4.72 0.50 มากท่ีสุด 

6 ความเหมาะสมในการอํานวยความ
สะดวกด้านต่าง ๆ 

4.50 0.64 4.45 0.50 4.47 0.57 มาก 

7 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการใช้
งาน 

4.48 0.60 4.42 0.50 4.45 0.55 มาก 

8 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์และ
โสตทัศนูปกรณ ์

4.55 0.60 4.42 0.50 4.48 0.55 มาก 

9 ความเหมาะสมของอาหาร 4.35 0.70 4.39 0.55 4.37 0.62 มาก 
10 ความเหมาะสมของเครื่องดื่มและอาหารว่าง 4.58 0.55 4.42 0.55 4.50 0.55 มาก 
11 ความสะดวก สบายและสะอาดของท่ีพัก 4.50 0.64 4.26 0.60 4.38 0.62 มาก 
12 ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ท่ีได้รับ

สามารถนําไปใช้ในการปฏิบตัิงาน 
4.78 0.42 4.63 0.49 4.70 0.45 มากท่ีสุด 

13 ความเหมาะสมของสถานท่ีท่ีใช้ในการ
พัฒนา 

4.46 0.68 4.42 0.50 4.44 0.59 มาก 

14 การพัฒนาครั้งน้ีเสริมสร้างพฤติกรรม
ในทางท่ีดี 

4.73 0.51 4.63 0.49 4.68 0.50 มากท่ีสุด 

15 คุณภาพของเอกสารและสื่อ
ประกอบการพัฒนา 

4.53 0.55 4.42 0.50 4.47 0.52 มาก 

16 กิจกรรมการพัฒนาเอ้ืออํานวยต่อการ
เรยีนรูแ้ละพัฒนาความสามารถของท่าน 

4.63 0.49 4.47 0.51 4.55 0.50 มากท่ีสุด 

17 สัดส่วนระหว่างภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ

4.45 0.55 4.39 0.50 4.42 0.52 มาก 
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ท่ี 
ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ

โครงการ 
รุ่นท่ี 1 รุ่นท่ี 2 เฉลี่ย 

แปลผล 
µ σ µ σ µ σ 

18 ปริมาณงานท่ีมอบหมายให้ปฏิบัตติลอด
การพัฒนา 

4.50 0.60 4.47 0.60 4.48 0.60 มาก 

19 ความสามารถโดยรวมของวิทยากรใน
การเสริมสร้างความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ ์

4.80 0.41 4.61 0.55 4.70 0.48 มากท่ีสุด 

20 ประโยชน์ของสาระการเรยีนรู้ใน
หลักสตูรต่อการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 

4.85 0.37 4.66 0.48 4.75 0.42 มากท่ีสุด 

21 การสรุปองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการพัฒนา
สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ในภาควิชาการ 

4.80 0.41 4.63 0.49 4.71 0.45 มากท่ีสุด 

22 ความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์
ใหม่ ๆ ท่ีได้รบัจากการพัฒนา 

4.90 0.30 4.63 0.49 4.76 0.39 มากท่ีสุด 

23 ความคุ้มค่าในการเข้าร่วมโครงการน้ี 4.45 0.60 4.42 0.60 4.43 0.60 มาก 
เฉลี่ย 4.61 0.15 4.51 0.13 4.56 0.06 มากท่ีสุด 

คิดเป็นร้อยละ 92.20 90.20 91.20  
 

 จากตารางท่ี 5 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีต่อการบริหารจัดการโครงการ
และหลักสูตร ในภาพรวมท้ัง 2 รุ่น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.56, σ = 0.06) คิดเป็นร้อยละ 
91.20  โดยรุ่นท่ี 1 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ = 4.61, σ = 0.15) คิดเป็นร้อยละ 92.20 รองลงมา คือ รุ่นท่ี 2 
(µ = 4.51, σ = 0.13) คิดเป็นร้อยละ 90.20 ตามลําดับ 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการในข้อความรู้ 
แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ ท่ีได้รับจากการพัฒนา มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย (µ = 4.76, σ = 0.39) 
คิดเป็นร้อยละ 95.20 รองลงมา มีความคิดเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์ของสาระการเรียนรู้ในหลักสูตร
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ี โดยมีค่าเฉลี่ย (µ = 4.75, σ = 0.42) คิดเป็นร้อยละ 95.00 และมีความ
คิดเห็นว่าโครงการนี้ทําให้มีโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนา โดยมีค่าเฉลี่ย 
(µ = 4.72, σ = 0.50) คิดเป็นร้อยละ 94.40  
 

 3.2.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโครงการและหลักสูตรแยกเป็นรายรุ่น 
 

ตารางท่ี 6 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีต่อการ 
    บริหารจัดการโครงการและหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นท่ี 1 

N = 47 
ข้อ
ท่ี 

รายการความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมท่ีมีต่อ 
การบริหารจัดการโครงการ  

ระดับความพึงพอใจ 
µ σ แปลผล 

1 ความชัดเจนในการประชาสัมพันธ์โครงการ 4.58 0.55 มากท่ีสุด 
2 ความสะดวก รวดเร็วในการประสานงานกับผู้เข้ารับการ

พัฒนา 
4.60 0.55 มากท่ีสุด 

3 ความชัดเจนในการปฐมนิเทศ 4.65 0.53 มากท่ีสุด 
4 โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนา 4.73 0.51 มากท่ีสุด 
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ข้อ
ท่ี 

รายการความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมท่ีมีต่อ 
การบริหารจัดการโครงการ  

ระดับความพึงพอใจ 
µ σ แปลผล 

5 โอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้เข้ารับการ
พัฒนา 

4.68 0.57 มากท่ีสุด 

6 ความเหมาะสมในการอํานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ 4.50 0.64 มากท่ีสุด 
7 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการใช้งาน 4.48 0.60 มาก 
8 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์ 4.55 0.60 มากท่ีสุด 
9 ความเหมาะสมของอาหาร 4.35 0.70 มาก 
10 ความเหมาะสมของเครื่องดื่มและอาหารว่าง 4.58 0.55 มากท่ีสุด 
11 ความสะดวก สบายและสะอาดของท่ีพัก 4.50 0.64 มากท่ีสุด 
12 ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ท่ีได้รับสามารถนําไปใช้ใน

การปฏิบัติงาน 
4.78 0.42 มากท่ีสุด 

13 ความเหมาะสมของสถานท่ีท่ีใช้ในการพัฒนา 4.46 0.68 มาก 
14 การพัฒนาครั้งนี้เสริมสร้างพฤติกรรมในทางท่ีดี 4.73 0.51 มากท่ีสุด 
15 คุณภาพของเอกสารและสื่อประกอบการพัฒนา 4.53 0.55 มากท่ีสุด 
16 กิจกรรมการพัฒนาเอ้ืออํานวยต่อการเรียนรู้และพัฒนา

ความสามารถของท่าน 
4.63 0.49 มากท่ีสุด 

17 สัดส่วนระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 4.45 0.55 มาก 
18 ปริมาณงานท่ีมอบหมายให้ปฏิบัติตลอดการพัฒนา 4.50 0.60 มากท่ีสุด 
19 ความสามารถโดยรวมของวิทยากรในการเสริมสร้างความรู้ 

ทักษะและประสบการณ์ 
4.80 0.41 มากท่ีสุด 

20 ประโยชน์ของสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรต่อการปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ี 

4.85 0.37 มากท่ีสุด 

21 การสรุปองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการพัฒนาสามารถส่งเสริม
การเรียนรู้ในภาควิชาการ 

4.80 0.41 มากท่ีสุด 

22 ความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ ท่ีได้รับจาก
การพัฒนา 

4.90 0.30 มากท่ีสุด 

23 ความคุ้มค่าในการเข้าร่วมโครงการนี้ 4.45 0.60 มาก 
เฉล่ียรวม 4.61 0.15 มากท่ีสุด 

  

 จากตารางท่ี 6 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหารจัดการโครงการหลักสูตรการ
พัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นท่ี 1 ในภาพรวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.61, 
σ = 0.15) คิดเป็นร้อยละ 92.20  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์
ใหม่ ๆ ท่ีได้รับจากการพัฒนา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ = 4.90, σ = 0.30) คิดเป็นร้อยละ 98.00 รองลงมา คือ 
ประโยชน์ของสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  มีค่าเฉลี่ย (µ = 4.85, σ = 0.37)   
คิดเป็นร้อยละ 97 
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ตารางท่ี 7 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีต่อการบริหาร 
    จัดการโครงการและหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นท่ี 2 

N = 49 
ข้อ
ท่ี 

รายการความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมท่ีมีต่อ 
การบริหารจัดการโครงการ  

ระดับความพึงพอใจ 
µ σ แปลผล 

1 ความชัดเจนในการประชาสัมพันธ์โครงการ 4.45 0.50 มาก 
2 ความสะดวก รวดเร็วในการประสานงานกับผู้เข้ารับการพัฒนา 4.63 0.49 มากท่ีสุด 
3 ความชัดเจนในการปฐมนิเทศ 4.42 0.50 มาก 
4 โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนา 4.66 0.48 มากท่ีสุด 
5 โอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนา 4.76 0.43 มากท่ีสุด 
6 ความเหมาะสมในการอํานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ 4.45 0.50 มาก 
7 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการใช้งาน 4.42 0.50 มาก 
8 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์ 4.42 0.50 มาก 
9 ความเหมาะสมของอาหาร 4.39 0.55 มาก 
10 ความเหมาะสมของเครื่องดื่มและอาหารว่าง 4.42 0.55 มาก 
11 ความสะดวก สบายและสะอาดของท่ีพัก 4.26 0.60 มาก 
12 ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ท่ีได้รับสามารถนําไปใช้ใน

การปฏิบัติงาน 
4.63 0.49 มากท่ีสุด 

13 ความเหมาะสมของสถานท่ีท่ีใช้ในการพัฒนา 4.42 0.50 มาก 
14 การพัฒนาครั้งนี้เสริมสร้างพฤติกรรมในทางท่ีดี 4.63 0.49 มากท่ีสุด 
15 คุณภาพของเอกสารและสื่อประกอบการพัฒนา 4.42 0.50 มาก 
16 กิจกรรมการพัฒนาเอ้ืออํานวยต่อการเรียนรู้และพัฒนา

ความสามารถของท่าน 
4.47 0.51 มาก 

17 สัดส่วนระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 4.39 0.50 มาก 
18 ปริมาณงานท่ีมอบหมายให้ปฏิบัติตลอดการพัฒนา 4.47 0.60 มาก 
19 ความสามารถโดยรวมของวิทยากรในการเสริมสร้างความรู้ 

ทักษะและประสบการณ์ 
4.61 0.55 มากท่ีสุด 

20 ประโยชน์ของสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 4.66 0.48 มากท่ีสุด 
21 การสรุปองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการพัฒนาสามารถส่งเสริม

การเรียนรู้ในภาควิชาการ 
4.63 0.49 มากท่ีสุด 

22 ความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ ท่ีได้รับจาก
การพัฒนา 

4.63 0.49 มากท่ีสุด 

23 ความคุ้มค่าในการเข้าร่วมโครงการนี้ 4.42 0.60 มาก 
เฉล่ียรวม 4.51 0.13 มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 7 พบว่า  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโครงการและ
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นท่ี 2 ในภาพรวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(µ = 4.51, σ = 0.13)  คิดเป็นร้อยละ 90.20 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ = 4.76, σ = 0.43) คิดเป็นร้อยละ 95.20 รองลงมา คือ 
โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนา และมีประโยชน์ของสาระการเรียนรู้ในหลักสูตร     
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย (µ = 4.66, σ = 0.48) คิดเป็นร้อยละ 93.20  
 

 3.2.3 ผลการศึกษาข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหารจัดการโครงการ
ในภาพรวมท้ัง 2 รุ่น 
 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรมตามหลักสูตรนี้ 
 - ระยะเวลาการพัฒนาตลอดหลักสูตร พบว่า มีความเหมาะสมดี (ความถ่ี = 85) 
 - ระยะเวลาการพัฒนาตลอดหลักสูตร พบว่า น้อยเกินไป ควรเป็น 5  วัน (ความถ่ี = 11) 
 - จัดจัดสรรโคตาสําหรับผู้เข้ารับการอบรม ควรจัดให้มีท้ังบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และ
พัสดุ เข้ารับการอบรม  (ความถ่ี = 25) 
 - ควรจัดอบรมหลักสูตรท่ีเน้นไปในวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น เทคนิคการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละวิธี 
นักวิชาการพัสดุมืออาชีพ เป็นต้น (ความถ่ี = 18) 
 - สาระการเรียนรู้ท่ีควรจัดให้มีเพ่ิมเติมในหลักสูตรนี้ คือ การจัดซ้ือจัดจ้างทุกวิธี การลงทะเบียน
ครุภัณฑ์ การเบิกจ่ายเงิน GFMIS การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ e-GP e-Bidding e-Market โดยทุก
รายละเอียดข้ันตอนและมีเอกสารบรรยายทุกข้ันตอนการลงระบบอย่างชัดเจน (ความถ่ี = 15) 
 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 1. หลักสูตรต่าง ๆ ท่ีสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดําเนินการอยู่
น่าจะครอบคลุมความต้องการของบุคลากรอยู่แล้ว ควรทบทวนการเข้าร่วมกิจกรรม หากสามารถนํา
บุคลากรในระดับต่าง ๆ มาฝึกอบรมด้วยกันแบบโครงการนี้ จะทําให้เกิดความตื่นตัวกับบุคลากรในระดับ
ต่าง ๆ มากข้ึน ท้ังยังเป็นการสร้างเครือข่ายการพัฒนาในอนาคตได้เป็นอย่างดี  (ความถ่ี = 16) 
 2. ขอให้จัดอบรมหลักสูตรอ่ืน ๆ บ้าง ท่ีเป็นหลักสูตรเสริมความรู้เพ่ิมเติม เช่น หลักสูตร ทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลากรสํานักงานศึกษาธิการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทักษะการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสํานักงานศึกษาธิการภาคได้พัฒนาตนเองให้เข้ากับการทํางานในยุค 4.0 ซ่ึงจะทํา
ให้หน่วยงานมีบุคลากรท่ีมีความเข้มแข็ง มีความรู้ และทักษะหลาย ๆ ด้าน (ความถ่ี = 12) 
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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 รายงานผลโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ     
เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน 
บัญชี และพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 2 รุ่น 
รวมท้ังสิ้น 96 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสรุปเวลา แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ 
แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหารจัดการโครงการและหลักสูตร จํานวน 1 ฉบับ โดยใช้สถิติ
พ้ืนฐาน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลปลายเปิดเป็นการวิเคราะห์เนื้อหา 
และแจกแจงความถ่ี สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

สรุปผล 
 1. ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 2 รุ่น รวมท้ังสิ้น 96 คน เป็นเพศชาย จํานวน  
10 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.42  เพศหญิง จํานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 89.58  ส่วนใหญ่มีอายุ 51 ปี จํานวน 39  คน  
คิดเป็นร้อยละ 40.63  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 63.54 และสังกัด
สํานักงานศึกษาธิการภาค จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 78 คน 
คิดเป็นร้อยละ 81.25 
 2. ผลด้านการฝึกอบรม ส่วนท่ี 1 เวลาเข้ารับการฝึกอบรม และส่วนท่ี 2 ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม 
ในภาพรวม พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมเฉลี่ยร้อยละ 100 ท้ัง 2 รุ่น และมี
ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมเฉลี่ยร้อยละ 86.28 โดยรุ่นท่ี 1 มีผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมเฉลี่ยสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 
90.26 และรุ่นท่ี 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมรองลงมา คิดเป็นร้อยละ 88.34 ทุกคนมีผลการฝึกอบรม
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 3. ผลด้านความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโครงการและหลักสูตร 
     ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีต่อการบริหารจัดการโครงการและหลักสูตร 
ในภาพรวมท้ัง 2 รุ่น พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโครงการและ
หลักสูตร ในภาพรวมท้ัง 2 รุ่น   มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโครงการและหลักสูตร อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 91.20 โดยมีความคิดเห็นว่าการบริหารจัดการความรู้  แนวคิด ทักษะและ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ  ท่ีได้รับจากการพัฒนา อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 95.20 รองลงมา มีความคิดเห็นว่า
โครงการนี้มีประโยชน์ของสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ี คิดเป็นร้อยละ 95.00 
และโครงการนี้ทําให้มีโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 
94.40  
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อภิปรายผล 
 1. จากผลด้านการฝึกอบรม ท้ัง 2 รุ่น ทุกคนมีผลการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมิน แสดงว่า
ทุกคนมุ่งม่ัน ตั้งใจเข้ารับการฝึกอบรมทําให้การฝึกอบรมตามหลักสูตรนี้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นเพราะการ
ให้ความสําคัญต่อโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีดําเนิน
โครงการฝึกอบรม และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ท่ีมีความต้องการเข้าร่วมการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ สมคิด บางโม (2544) และวิชัย ผลมูล (2539) ท่ีได้แบ่ง
วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมไว้ว่า การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมนั้น มีผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องท่ีอบรม สามารถนําความรู้ท่ีได้รับนั้นไปปฏิบัติงานได้ ตลอดจนให้สามารถเกิด
แนวความคิดในการแก้ปัญหา และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดียิ่งข้ึนนอกจากนี้ ยังเป็นการเพ่ิม
ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงาน อันก่อให้เกิดความชํานาญในการปฏิบัติต่อไปด้วย ซ่ึงเห็นได้
จากความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมบางคนท่ีแสดงความคิดเห็นไว้ว่า การเข้าร่วมการฝึกอบรม  
ครั้งนี้ ทําให้ได้รับความรู้ท่ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลผลิตของเป้าหมายงานท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล และยังเห็นว่า โครงการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้ให้ประโยชน์ในแง่ของการทบทวนความรู้เก่า และ
ได้รับความรู้ใหม่ ตลอดท้ังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้แสดงความคิดเห็นระหว่างการอบรมได้การ
ทํางานร่วมกัน และได้เห็นถึงการมีมนุษย์สัมพันธ์ระหว่างกันดีข้ึน ท้ังนี้ สอดคล้องกับ วรรณภา ศรีพุธสมบูรณ์ 
(2554 : 1) ท่ีได้ทําการประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพประมงจังหวัด ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 พบว่าผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุก
ประการ และยังสอดคล้องกับศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา (2561 : 33) ท่ีได้ประเมินโครงการ 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพ่ือประยุกต์ใช้ในการทํางานด้านสาธารณสุข สําหรับเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขสังกัดภายใต้สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี พบว่าระดับความรู้ของผู้อบรมหลังอบรม
เพ่ิมสูงข้ึน เกิดผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการต่อเนื่องซ่ึงผู้สอนจะต้องมีการวิเคราะห์ผู้เรียน เนื้อหา และ
วางแผนจัดลําดับเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในผู้เรียน การสอนควรมีกระบวนการท่ีมีข้ันตอนท่ีชัดเจน เป็นลําดับ 
รวมถึงผู้สอนควรคํานึงถึงอารมณ์ ความเหมาะสมของสถานการณ์ บรรยากาศในการเรียนและคํานึงถึง
ความรู้สึกของผู้เรียนร่วมด้วย (สมชาย รัตนทองคํา, 2556) 
 2. จากผลด้านความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีต่อการบริหารจัดการโครงการและ
หลักสูตร ท้ัง 2 รุ่น  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโครงการและหลักสูตร    
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ทุกประเด็นท้ังระยะเวลาการจัดอบรม วิธีการ/รูปแบบ บรรยากาศการอบรม การมี
ส่วนร่วม ประโยชน์ท่ีได้รับ อาหาร สถานท่ีและการประงาน/อํานวยความสะดวก เพราะการบริหารโครงการ
ดําเนินการได้ดี สอดคล้องกับผลการวิจัยของรัชนีพร  นาพุทธา (2549 : บทคัดย่อ) พบว่า ความพึงพอใจต่อ
การฝึกอบรมของพนักงานบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จํากัดโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
เช่นเดียวกับนงเยาว์ อุทุมพร,วินัยธร วิชัยดิษฐ์และพัชรี ปิยภัณฑ์ (2557) พบว่า ครูท่ีเข้ารับการอบรมต่อการ
ดําเนินงานโครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อการสอน (สื่อกระดาษ) สําหรับครูระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว่า 
ครูท่ีเข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน 
ส่วน ณัฐชนันท์  จันทคุปต์ (2561) รายงานสรุปผลการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ   
เพ่ือการสื่อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีต่อ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของวิทยากร ในภาพรวมผู้เข้ารับการอบรมความพึงพอใจต่อหลักสูตรการพัฒนา
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ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของวิทยากร ท้ัง 3 รุ่น โดยมี
ความพึงพอใจต่อการพัฒนาช่วยเสริมสร้างพฤติกรรมในทางท่ีดี สถานท่ีท่ีใช้ในการพัฒนามีความเหมาะสม 
และมีความพึงพอใจต่อความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ ท่ีได้รับ
จากการพัฒนา ท้ังนี้ยังสอดคล้องกับ สมจิตร์ ปัญญาพัฒนพงษ์ (2550 : บทคัดย่อ) พบว่า ความพึงพอใจ
ของบุคลากร ท่ีผ่านการฝึกอบรม หลักกระบวนการยุติธรรม สถาบันพัฒนาบุคลากร ในกระบวนการ
ยุติธรรม สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมอยู่ในระดับมาก การวิจัยของสิฏฐากร ชูทรัพย์ 
(file:///C:/Users/OZARD/Downloads/3818-12431-1-PB.pdf ก็เช่นกันพบว่าผู้เข้ารับการอบรมมี
ระดับความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ท้ังด้านการนําเนื้อหาไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
ด้านวิทยากรฝึกอบรม ด้านการจัดการอบรม และสอดคล้องกับ ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา 
(2561 : 31) ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจด้านเนื้อหาหลักสูตรโดยภาพรวมอยู่ในมากท่ีสุด สิ่งท่ีผู้เข้า
รับการอบรมมีความพึงใจมากท่ีสุด คือ เนื้อหาของหลักสูตรตรงกับวัตถุประสงค์ ด้านการจัดฝึกอบรม
โดยรวม ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุดในทุกประเด็น โดยมีคะแนนความพึงพอใจ
ประเด็นวิทยากรมากท่ีสุด ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีต่อการบริหารจัดการโครงการ
พัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : 
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท้ัง 2 รุ่น ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโครงการ สอดคล้องกับการศึกษาของ อิฏฐารมณ์ มิตสุวรรณ สิงหรา 
พยุง ซีดาร (2559 : บทคัดย่อ) พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในทุกด้านต่อประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ สาหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัด
กําแพงเพชร ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ณิชา ศิลาจันทร์ (2553 : บทคัดย่อ) พบว่ากลุ่มเป้าหมาย     
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโครงงานสิ่งแวดล้อมศึกษาสําหรับครู
โรงเรียนรอบแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะท่ี 1 ในระดับมากและระยะท่ี 2 ใน
ระดับมากท่ีสุด และพัชรี  อินทรเสนีย์ (2553 : บทคัดย่อ) พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรม
เรื่อง การสร้างจิตสํานึกในการให้บริการสําหรับบุคลากรผู้ให้บริการในโรงแรมส่วนใหญ่พึงพอใจและเห็นว่า     
มีประโยชน์ต่อตนเอง และโรงแรมในระดับมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการ 
          ในการศึกษาเพ่ือประเมินผลโครงการนั้น ควรมีการนําผลการประเมินของผู้เข้าร่วมโครงการท้ัง
ก่อนเข้าร่วมโครงการ ระหว่างเข้าร่วมโครงการ และหลังการเข้าร่วมโครงการ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ จะทําให้การประเมินผลโครงการมีความสมบูรณ์
มากยิ่งข้ึน 
 

         2. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
               - ควรมีการปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้เกิด 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
              - ควรมีการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุให้มี
ประสิทธิภาพ ด้วยการประเมินผลวัดความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือ
ประเมินพฤติกรรมการทํางานก่อนและหลังการฝึกอบรม 
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              - ควรมีการประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากโครงการฝึกอบรมเป็นระยะและดําเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยกําหนดเป็นระยะไว้อย่างชัดเจน เช่น ทุก 6 เดือน หรือ 1 ปี เพ่ือวัดความรู้และ
ประสิทธิภาพของโครงการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
             - ควรมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารจัดการฝึกอบรม เช่น ระบบการเรียนการสอนแบบ                  
e - Learning การใช้ห้องสมุด e - Library การผลิตเอกสารการฝึกอบรมในรูปแบบวีซีดี หรือดิจิตอล เป็นต้น 
            3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
               - ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาโครงการฝึกอบรมหลักสูตรหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้าน
การเงิน บัญชี และพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เป็นโครงการฝึกอบรมท่ีมีมาตรฐาน เพ่ือกําหนดเป็น
หลักสูตรการพิจารณาความก้าวหน้าของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
               - ควรมีการกําหนดแผนพัฒนาโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการระยะ 3 ปี 5 ปี เพ่ือตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร และกําหนดวิสัยทัศน์
การพัฒนาองค์การในอนาคต โดยการริเริ่มนําความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร
มาพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และกระแสโลกาภิวัตน์ 
             - ควรมีการสนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาศักยภาพด้วยวิธีการและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ตามระดับ
การปฏิบัติงานและความต้องการการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
             - ควรมีการขยายโอกาสการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพเก่ียวกับการปฏิบัติงานการเงิน 
บัญชี และพัสดุของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการเงิน บัญชี 
และพัสดุ มากข้ึน 
 

ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการประเมินโครงการนี้ 
             การประเมินโครงการฝึกอบรมนี้จะทําให้รู้ว่าสิ่งท่ีเรากําหนดเป็นกิจกรรม ส่งผลต่อบุคลากร     
ท่ีเข้ารับการฝึกอบรมอย่างไร มากน้อยเพียงใด คุ้มค่าการลงทุนลงแรงหรือไม่ เพ่ือเป็นสารสนเทศในการ
พิจารณาจัดทําโครงการอบรมในลักษณะนี้ในครั้งต่อไป โดยจะเพ่ิมหรือลดบุคลากรผู้รับผิดชอบ กิจกรรม
การฝึกอบรม วัสดุอุปกรณ์ หรือแม้แต่งบประมาณสนับสนุนก็ได้ จากผลการประเมินโครงการท่ีได้รับ การประเมิน
จะพิจารณาขณะปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นรายกิจกรรม หรือพิจารณาในภาพรวมเม่ืองานเสร็จสิ้นก็ได้ 
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บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา 
โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 13  มีนาคม  2562 
ณ ห้องพุทธรักษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  

ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ 

1 นางสาววรนัน   เนาวศิริกลุ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ 

สนง. ศธภ.1 ปทุมธาน ี
 

2 นายตรเีนตร  สายสุม่ นักวิชาการศึกษาช านาญการ  สนง. ศธภ.2 ลพบุร ี  
3 นางสาวภควรรณ  ดอนมอญ ลูกจ้างช่ัวคราว สนง. ศธภ.3 ฉะเชิงเทรา  
4 นายขจรศ กดิ์  นาคส าเภา เจ้าพน้กงานการเงินและบัญชีช านาญการ  

สนง. ศธภ.4 ราชบุรี 
 

5 นางอิงอร  สุทธดิส นักวิชาการศึกษาช านาญการ   
สนง. ศธภ.5 สมุทรสงคราม 

 

6 นางสาวอภิวรรณ์  จันทรส์อาด นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ   
สนง.ศธภ. ๕ สมุทรสงคราม 

 

7 นายกฤตเมธ  บวรกิจเดชา นักวิชาการพัสดุ สนง. ศธภ.6 นครศรีธรรมราช  
8 นางสาวน  าฝน  อินด ู นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ สนง. ศธภ.7 ภูเก็ต  
9 นางสาวมุทิตา อินทร์แก้ว นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ  สนง. ศธภ.8 ยะลา  
10 นางสาวลาวรรณ  กาแก้ว นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ  

สนง. ศธภ.๑๐ อุดรธาน ี
 

11 นายสมบตัิ  พรมพันห้าง นักวิชาการศึกษาช านาญการ   
สนง. ศธจ. กรุงเทพมหานคร 

 

12 นางสาวศิวพร  ประไพรัตน ์ นักวิชาการเงินและบญัชี (อัตราจ้าง)  
สนง. ศธจ. นนทบุร ี

 

13 นางสาวพศวีร์   วิชาวุฒิพงษ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ  
สนง. ศธจ. ปทุมธาน ี

 

14 นางยุพิน  วงษ์กฤษ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ  
สนง. ศธจ. พระนครศรีอยุธยา 

 

15 นางสุจิตรา  ส.สุวรรณ ์ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ  
สนง. ศธจ. ชัยนาท 

 

16 นางสุภาภรณ์   อ าอยู ่ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ   
สนง. ศธจ. ลพบุร ี

 

17 นางสาวพัชรีภรณ์   ปานทอง นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ   
สนง. ศธจ. สิงห์บุร ี

  

18 นางสาววารณุี   พวงสุวรรณ ์ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ   
สนง. ศธจ. อ่างทอง 

 

19 นางปวีณา  พูลสวสัดิ ์ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ   
สนง. ศธจ. ฉะเชิงเทรา 
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ที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ 

20 นางเกศศิรา  สามิบัต ิ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  สนง. ศธจ. นครนายก  
21 นางสาวภรณ์ทิพย์   ยืนยงค ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  สนง. ศธจ. ปราจีนบุร ี  
22 นายทศพร  ธรรมประทีป นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  สนง. ศธจ. 

สมุทรปราการ 
 

23 นางสาวปัทมาวดี   ข าน้อย นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ   
สนง. ศธจ. สมุทรปราการ 

 

24 นางสาวอรนุช  นิสังกาศ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ สนง. ศธจ. 
สระแก้ว 

 

25 นางสาวสะใบแพร สอนโสม นักวิชาการพัสดุ  สนง. ศธจ. กาญจนบุร ี  
26 นางล าดวล  ไพบูลย ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตัิการ   

สนง. ศธจ. นครปฐม 
 

27 นางกนกวรรณ  ไทยภานันตร ์ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ   
สนง. ศธจ. ราชบุร ี

 

28 นางสาววาสนา  เสร็จกิจ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  สนง. ศธจ. สุพรรณบุร ี  
29 นางอุรารักษ์   มงคลพุทธรักษา นักวิชาการศึกษาช านาญการ   

สนง. ศธจ. ประจวบครีีขันธ ์
 

30 นางพัชราลัย  พงษ์เผือก นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ  
สนง. ศธจ. เพชรบุร ี

 

31 นางอรพิน   เจียมอนันท์กุล นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ   
สนง. ศธจ. สมุทรสงคราม 

 

32 นางสุกัญญา  ศรีอันประเสริฐ นักวิชาการศึกษาช านาญการ  สนง. ศธจ. สมุทรสาคร  
33 นางเรวดี  วรพันธ์ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ   

สนง. ศธจ. ชุมพร 
 

34 นางนงลักษณ์  รักทอง นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ  
สนง. ศธจ. นครศรีธรรมราช 

 

35 นางโศภิษฐ์  อินทรักษา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  สนง. ศธจ. 
พัทลุง 

 

36 นายวัฏนา  ทองมณ ี นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ   
สนง. ศธจ. สุราษฎร์ธาน ี

 

37 นางกัญญารตัน์ ศรีอินทร์เกื อ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ  สนง. ศธจ. 
กระบี ่

 

38 นางกัณฑิมา ณ พัทลุง นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ สนง. ศธจ. ตรัง  
39 นางนันทพร  ธนะรัตน ์ เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน  สนง. ศธจ. พังงา  
40 นางสาวศีตลา  ตู้ลารักษ ์ นักวิชาการเงินและบญัชี  สนง. ศธจ. พังงา  
41 ส.ต.ต.หญิง กัญญารตัน์ บุญรตัน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   

สนง. ศธจ.ภูเกต็ 
 

42 นางสาวกานดาวสี  นุ้ยหีต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   
สนง. ศธจ. ระนอง 

 

43 นางสาวรวีวรรณ   อนันต์ชื่น นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ  สนง. ศธจ. 
นราธิวาส 
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ที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ 

44 นางเจ๊ะรูอานี  แวอีซอ นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ  สนง. ศธจ. 
ปัตตาน ี

 

45 นางอัจฉรา  แก้วงาม นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ  สนง. ศธจ. ยะลา  
46 นางคณารักษ์   รอดผล นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ  สนง. ศธจ. 

สงขลา 
 

47 นางสาวหาสานะ๊  นิล๊ะ นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ  สนง. ศธจ. สตลู  
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บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา 
โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 13  มีนาคม  2562 
ณ ห้องพุทธรักษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  

ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ 
1 นางสาวอภัยวรรณพลธิราช นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ สนง. ศธภ. 11 สกลนคร  
2 นายณิชมน  คงปัญญา นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ   

สนงศธภ. 12 ขอนแก่น 
 

3 นางสุพัตรา  สุทธิบุตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  
สนง. ศธภ. 13 อุบลราชธาน ี

 

4 นางจุรีรัตน์  จันทร์ประกอบ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ  
สนง. ศธภ. 14 นครราชสมีา 

 

5 นางสาวแพรวพรรณ พูลเลิศ นักวิชาการพัสดุช านาญการ  สนง. ศธภ. 15 เชียงใหม่  
6 นางรัตติกร  ศรีค า นักวิชาการศึกษาช านานาญการพเิศษ  

สนง. ศธภ. 16เชียงราย 
 

7 นายธรรศ  ไทยวิรัช เจ้าหน้าท่ีอัตราจ้าง  สนง. ศธภ. 17 พิษณุโลก  
8 นางปารวี  เรืองจุติโพธ์ิพาน เจ้าหน้าท่ีการเงินและบญัชี สนง. ศธภ. 18 นครสวรรค ์  
9 นางสาวหัทยา  สิงห์สุข นักวิชาการเงินและบญัชี สนง. ศธภ. 18 นครสวรรค ์  
10 นางสาวสาริณี  สดุาชม นักวิชาการพัสดุปฏบิัติการ สนง. ศธจ.บึงกาฬ  
11 นางปุณยาวีร์งอยปัตพันธ ์ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ สนง. ศธจ.เลย  
12 นางสาวณัชฐานีย์  คนงาม นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ สนง. ศธจ.หนองคาย  
13 นางสาวชลธิชา   วงศ์นครธรรม นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ สนง. ศธจ.อุดรธาน ี  
14 นางกัญญดา  น่ิมน้อย นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ สนง. ศธจ.นครพนม  
15 นางสาววนิสรา ฤทธ์ิมหา นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ   สนง. ศธจ.มุกดาหาร  
16 นางสาวฑิตฐิตา  แก่นวงษ์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ  สนง. ศธจ.สกลนคร  
17 นางสาวสุภาพร  ดีเลิศ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ  

สนง. ศธจ.สกลนคร 
 

18 นางสาวยุภาภรณ์  ถนอมสมบตั ิ นักวิชาการเงินและบญัชี สนง. ศธจ.กาฬสินธุ ์  
19 นางสาวพรอ านวย  ทาดัน นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ สนง. ศธจ.ขอนแก่น  
20 นางสาวกานนิศา สุมาล ี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สนง. ศธจ.มหาสารคาม  
21 นางสาวศศิษา  เฉลยพจน ์ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ สนง. ศธจ.ร้อยเอ็ด  
22 นางสาววัชรี  สมคะเนย ์ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ สนง. ศธจ.ยโสธร  
23 นางสาวเยาวลักษณ์  อินทนา นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ  

สนง. ศธจ.ศรสีะเกษ 
 

24 นาวสาวมยรุี  จันทะเนตร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สนง. ศธจ.อ านาจเจรญิ  
25 นางสาวธิดาพร  ตรีโยธา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  สนง. ศธจ.อุบลราชธาน ี  
26 นางกัลยา  ปะทารมย ์ นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ สนง. ศธจ.อุบลราชธานี  
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ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ 
27 นางสาวศศินา  หิรัญค า นักวิชาการเงินและบญัชี สนง. ศธจ.ชัยภูม ิ  
28 นางอัมพร  เพลิดดอน นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ  

สนง. ศธจ.นครราชสีมา 
 

29 นางละมัย  สันพะเยาว ์ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ 
สนง. ศธจ.เชียงใหม ่

 

30 นางนพเก้า  ที่รัก ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สนง. ศธจ.แม่ฮ่องสอน  
31 นางเปรมใจ  ยะม่อนแก้ว นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ สนง. ศธจ.ล าปาง  
32 นางศิริณิศา  นันทวัฒนาภริมย ์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ  สนง. ศธจ.ล าพูน  
33 นางสุภาพร สงล าเภา นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ สนง. ศธจ. เชียงราย  
34 นายกุลธวัช  อินนา นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ สนง.ศธจ.น่าน  
35 นางสาวพิชญนนท์ วงศ์หาญ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ  สนง. ศธจ.พะเยา  
36 นางสาวสมพิศ  สายญาต ิ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ   สนง. ศธจ.แพร ่  
37 นางพิณทิพย์  หอมสุด นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ สนง. ศธจ.ตาก  
38 นางวราสรณ์  อ่ าคต นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ สนง. ศธจ.พิษณโุลก  
39 นางสาวพะยอม  เนาว์แก้ว นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ    สนง. ศธจ.เพชรบูรณ ์  
40 นายภักดี  รตันสากล นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ สนง. ศธจ.สุโขทัย  
41 นางพิไลวัลย์  กลอนแห้ว นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ สนง. ศธจ.อุตรดติถ ์  
42 นางสาวณัฎฐกันย์  สืบศร ี นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ สนง. ศธจ.ก าแพงเพชร  
43 นางพัชรวดี  ประภัสสร นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ  

สนง. ศธจ.นครสวรรค ์
 

44 นางสาวปวีณา  ภมุวิภาชน ์ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ สนง. ศธจ.พิจิตร  
45 นางจิณาภา โพธิวิจติร นักวิชาการพัสดุช านาญการ สนง.ศธจ.อุทัยธานี  
46 นางสุภาพร  สามิภักดิ ์ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ  

สนง. ศธจ. จันทบุร ี
 

47 นางกัญญาภัค พลูสวสัดิ ์ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  สนง. ศธจ. ชลบุรี  
48 นางสาวจารุวรรณ   สังข์ธน ู นักวิชาการเงินและบญัชี  สนง. ศธจ. ตราด  
49 นางอรวรรณ   สมจิตต ์ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ สนง. ศธจ. ระยอง  
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ภาคผนวก ข 
- รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
- รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- เอกสารแหล่งเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
- แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารจัดการโครงการและหลักสูตร 
- แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
- ใบสรุปองค์ความรู้ 
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รายช่ือคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/สังกัด 

1. ว่าที่ ร.ต.อานนท์  สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร สนง.ศธจ.กทม. 
2. นายกฤษณะ  เลิศวิชานันท์ รองศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

สนง.ศธจ.พระนครศรีอยุธยา 
3. นางกาญจนา  ตันตินิพันธ์กุล นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
4. นางนิศารัตน์  เหมือนตา นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี 
5. นายตรีเนตร  สายสุ่ม นักวิชาการศึกษาช านาญการ  ส านักงานศึกษาธิการภาค 2 
6. นางสาวดวงพร  เจียมอัมพร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ สคบศ. 
7. นายดิเรก  ทรัพย์ประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ สคบศ. 
8. นางสาวรัตติกร  ผรณสุวรรรณ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ สคบศ. 
9. นางสาวนพมาศ  ณะมาชิต นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ สคบศ. 
10. นางสาวณัฐชนันท์  จันทคุปต์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สคบศ. 
11. นางสาวสุวภัทร  ยวงใย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สคบศ. 
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รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

รายวิชา วิทยากร และจ านวนชั่วโมงหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ  
 รายชื่อวิทยากรแต่ละหน่วยการเรียนรู้ของโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน 
บัญชี และพัสดุ ปรากฏดังตารางดังนี  
 

รายวิชา/หน่วยการเรียนรู้ ชื่อวิทยากร 
จ านวน
ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุม
ระหว่างประเทศ 

นางสาวผุสดีพร  อยู่คงสินธุ์ 
(กรมบัญชีกลาง) 

3 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

นางสาวบุษรา  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
(กรมบัญชีกลาง) 

3 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ 

นางวิภาวดี  จันทวรรณ 
(กรมบัญชีกลาง) 

3 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 

นายโสภณ  พวงคุ้ม 
(กรมบัญชีกลาง) 

3 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 มาตรฐานการบันทึกบัญชีเงิน
รับฝากธนาคารพาณิชย์ (เงินนอกงบประมาณ) 

นายอนุชา  บุญเกษม 
(กรมบัญชีกลาง) 

3 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท า
รายงานงบการเงิน 

นายอนุชา  บุญเกษม 
(กรมบัญชีกลาง) 

3 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สรุปสาระส าคัญที่เกี่ยวกับการ
จัดซื อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

นางสาวอัมพวรรณ  พุกค า 
(กรมบัญชีกลาง) 

3 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุจากการตรวจสอบ 

นายประสพ  กันจู 
(ส านักงานตรวจสอบภายใน 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 

3 
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รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ 
 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตามโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคประกอบด้วย 10 หน่วยการเรียนรู้ ขอบข่ายเนื อหาสาระมีดังนี  
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
( จ านวน 3 ชั่วโมง) 

เรื่องกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและ 
การประชุมระหว่างประเทศ 

 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ  
2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถด าเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้อง 
 

 ขอบข่ายเนื้อหา  
หลักเกณฑ์  และวิธีการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า

ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
พ.ศ. 2549  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 

 
 วิธีการพัฒนา 

1) การบรรยาย  
2) การอภิปราย  
3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4) การฝึกปฏิบัติ   
5) การแบ่งกลุ่มอภิปรายและสรุปองค์ความรู้ 
6) การศึกษากรณีตัวอย่าง 
 

 สื่อการพัฒนา 
1) เอกสารประกอบการพัฒนา 
2)PowerPoint   
3) อื่น ๆ  
 

 วิธีการประเมิน 
1) ประเมินวิทยากร (แบบประเมินออนไลน์ Google Form) 
2) ประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา (แบบสรุปองค์ความรู้รายบุคคลหรือรายกลุ่ม 
แบบลงเวลา) 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
(จ านวน 2 ชั่วโมง) 

เรื่องกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถด าเนินการเบิกจ่ายตามพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 

 ขอบข่ายเนื้อหา  
1. หลักเกณฑ์  และวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย         
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม   
2. หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่าย     
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554 

 วิธีการพัฒนา 
1) การบรรยาย  
2) การอภิปราย  
3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4) การฝึกปฏิบัติ   
5) การแบ่งกลุ่มอภิปรายและสรุปองค์ความรู้ 
6) การศึกษากรณีตัวอย่าง 

 สื่อการพัฒนา 
1) เอกสารประกอบการพัฒนา 
2)PowerPoint   
3) อื่น ๆ  

 วิธีการประเมิน 
1) ประเมินวิทยากร (แบบประเมินออนไลน์ Google Form) 
2) ประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา (แบบสรุปองค์ความรู้รายบุคคลหรือรายกลุ่ม  
แบบลงเวลา) 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
(จ านวน 2 ชั่วโมง) 

เรื่องกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ 

 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ 
2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถด าเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบ
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กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
ได้อย่างถูกต้อง 

 ขอบข่ายเนื้อหา  
หลักเกณฑ ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่าย        
ในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ดังนี  

1) รายการค่าตอบแทน  
2) รายการค่าใช้สอย  
3) รายการค่าวัสดุ  
4) รายการค่าสาธารณูปโภค   

 วิธีการพัฒนา 
1) การบรรยาย  
2) การอภิปราย  
3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4) การฝึกปฏิบัติ   
5) การแบ่งกลุ่มอภิปรายและสรุปองค์ความรู้ 
6) การศึกษากรณีตัวอย่าง 

 สื่อการพัฒนา 
1) เอกสารประกอบการพัฒนา 
2)PowerPoint   
3) อื่น ๆ  

 วิธีการประเมิน 
1) ประเมินวิทยากร (แบบประเมินออนไลน์ Google Form) 
2) ประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา (แบบสรุปองค์ความรู้รายบุคคลหรือรายกลุ่ม  
แบบลงเวลา) 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
(จ านวน 3 ชั่วโมง) 

เรื่องกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับค่าเช่าบ้านข้าราชการ 

 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา 
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถด าเนินการเบิกจ่ายตามพระราชกฤษฎีกา 
ค่าเช่าบ้านข้าราชการได้อย่างถูกต้อง 

 ขอบข่ายเนื้อหา  
1. หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
เบิกค่าเช่าบ้าน พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
เช่าบ้าน พ.ศ. 2549 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
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 วิธีการพัฒนา 
1) การบรรยาย  
2) การอภิปราย  
3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4) การฝึกปฏิบัติ   
5) การแบ่งกลุ่มอภิปรายและสรุปองค์ความรู้ 
6) การศึกษากรณีตัวอย่าง 

 สื่อการพัฒนา 
1) เอกสารประกอบการพัฒนา 
2)PowerPoint   
3) อื่น ๆ  

 วิธีการประเมิน 
1) ประเมินวิทยากร (แบบประเมินออนไลน์ Google Form) 
2) ประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา (แบบสรุปองค์ความรู้รายบุคคลหรือรายกลุ่ม  
แบบลงเวลา) 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
(จ านวน 2 ชั่วโมง) 

เรื่องมาตรฐานการบันทึกบัญชีเงินรับฝากธนาคารพาณิชย์ (เงินนอก
งบประมาณ) 

 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเงิน
รับฝากธนาคารพาณิชย์ (เงินนอกงบประมาณ) 
2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถด าเนินการบันทึกบัญชีเงินรับฝาก
ธนาคารพาณิชย์ (เงินนอกงบประมาณ)ได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

 ขอบข่ายเนื้อหา  
กระบวนการบันทึกบัญชีเงินรับฝากธนาคารพาณิชย์ (เงินนอกงบประมาณ) 

 วิธีการพัฒนา 
1) การบรรยาย  
2) การอภิปราย  
3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4) การฝึกปฏิบัติ   
5) การแบ่งกลุ่มอภิปรายและสรุปองค์ความรู้ 
6) การศึกษากรณีตัวอย่าง 

 สื่อการพัฒนา 
1) เอกสารประกอบการพัฒนา 
2)PowerPoint   
3) อื่น ๆ  
 



61 
 

 วิธีการประเมิน 
1) ประเมินวิทยากร (แบบประเมินออนไลน์ Google Form) 
2) ประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา (แบบสรุปองค์ความรู้รายบุคคลหรือรายกลุ่ม  
แบบลงเวลา) 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
(จ านวน 2 ชั่วโมง) 

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ารายงานงบการเงิน 

 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท ารายงาน 
งบการเงิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ 
2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถด าเนินการการจัดท ารายงานงบการเงิน
ตามเกณฑ์การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการได้อย่างถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 

 ขอบข่ายเนื้อหา  
1) การจัดท างบการเงินเพ่ือรายงาน สป. และ สตง. 
2) การจัดท างบกระทบยอดรายงาน สตง. ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน 
3) การปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS 
4) การปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้างและการปิดบัญชีสิ นปีงบประมาณ 
5) แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี 

 วิธีการพัฒนา 
1) การบรรยาย  
2) การอภิปราย  
3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4) การฝึกปฏิบัติ   
5) การแบ่งกลุ่มอภิปรายและสรุปองค์ความรู้ 
6) การศึกษากรณีตัวอย่าง 

 สื่อการพัฒนา 
1) เอกสารประกอบการพัฒนา 
2)PowerPoint   
3) อื่น ๆ  

 วิธีการประเมิน 
1) ประเมินวิทยากร (แบบประเมินออนไลน์ Google Form) 
2) ประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา (แบบสรุปองค์ความรู้รายบุคคลหรือรายกลุ่ม  
แบบลงเวลา) 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
(จ านวน 3 ชั่วโมง) 

เรื่องสรุปสาระส าคัญที่เกี่ยวกับการจัดซื อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื อ
จดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถด าเนินการจัดซื อจัดจ้างตามพระราช 
บัญญัติการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560และกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้อง   

 ขอบข่ายเนื้อหา  
สรุปสาระส าคัญที่เกี่ยวกับการจัดซื อจัดจ้าง ตามพระราช บัญญัติการจัดซื อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 วิธีการพัฒนา 
1) การบรรยาย  
2) การอภิปราย  
3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4) การฝึกปฏิบัติ   
5) การแบ่งกลุ่มอภิปรายและสรุปองค์ความรู้ 
6) การศึกษากรณีตัวอย่าง 

 สื่อการพัฒนา 
1) เอกสารประกอบการพัฒนา 
2)PowerPoint   
3) อื่น ๆ  

 วิธีการประเมิน 
1) ประเมินวิทยากร (แบบประเมินออนไลน์ Google Form) 
2) ประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา (แบบสรุปองค์ความรู้รายบุคคลหรือรายกลุ่ม  
แบบลงเวลา) 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 
(จ านวน 2 ชั่วโมง) 

เรื่องข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุจากการตรวจสอบ 
 

 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และ 
การพัสดุ ได้อย่างถูกต้อง เพ่ือรองรับการตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ขอบข่ายเนื้อหา  
1) ข้อมูลความเสี่ยงของการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ 
2) ข้อสังเกต ข้อทักท้วงและข้อตรวจพบด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ 
3) ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ 
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 วิธีการพัฒนา 
1) การบรรยาย  
2) การอภิปราย  
3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4) การฝึกปฏิบัติ   
5) การแบ่งกลุ่มอภิปรายและสรุปองค์ความรู้ 
6) การศึกษากรณีตัวอย่าง 

 สื่อการพัฒนา 
1) เอกสารประกอบการพัฒนา 
2)PowerPoint   
3) อื่น ๆ  

 วิธีการประเมิน 
1) ประเมินวิทยากร (แบบประเมินออนไลน์ Google Form) 
2) ประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา (แบบสรุปองค์ความรู้รายบุคคลหรือรายกลุ่ม  
แบบลงเวลา) 
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 เอกสารประกอบการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
 
 

http://gg.gg/dagcw 
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แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโครงการและหลักสูตร 
ตามโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
**************** 

ค าชี้แจง  
 แบบสอบถามนี จัดท าขึ นเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อการบริหารจัดการ
โครงการและหลักสูตร โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็น
ของท่าน  ตาม QR Cord โดยก าหนดค่าระดับของข้อค าถามมาตราส่วนประมาณค่าในแบบสอบถาม
ความคิดเห็น ดังนี  
   

5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1.  เพศ   (   ) ชาย   (   ) หญิง 
 2.  อายุ (   ) 31 – 40 ปี 
   (   ) 41 – 50 ปี 
   (   ) 51 ปีขึ นไป 
 3. ระดับการศึกษา (   ) ปริญญาตรี  
    (   ) ปริญญาโท 
    (   ) ปริญญาเอก 
 4. สังกัด  (   ) ส านักงานศึกษาธิการภาค 
   (   ) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารจัดการโครงการและหลักสูตร 
 

ที ่
รายการความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารจัดการ

โครงการและหลักสูตร 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 ความชัดเจนในการประชาสัมพันธ์โครงการ      
2 ความสะดวก รวดเร็วของการประสานงานกับผู้เข้ารับ

การพัฒนา 
     

3 ความชัดเจนในการปฐมนิเทศ      
4 โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการ

พัฒนา 
     

  



66 
 

ที ่
รายการความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารจัดการ

โครงการและหลักสูตร 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
5 โอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เข้ารับ

การพัฒนา 
     

6 ความเหมาะสมในการอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ      
7 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการใช้งาน      
8 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์      
9 ความเหมาะสมของอาหาร      
10 ความเหมาะสมของเครื่องดื่มและอาหารว่าง      
11 ความสะดวก สบายและความสะอาดของที่พัก      
12 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับสามารถ

น าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
     

13 ความเหมาะสมของสถานศึกษาที่ใช้ในการพัฒนา      
14 การพัฒนาครั งนี เสริมสร้างพฤติกรรมในทางที่ดี      
15 คุณภาพของเอกสารและสื่อประกอบการพัฒนา      
16 กิจกรรมการพัฒนาเอื ออ านวยต่อการเรียนรู้และ

พัฒนาความสามารถของท่าน 
     

17 สัดส่วนระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ      
18 ปริมาณงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติตลอดการพัฒนา      
19 ความสามารถโดยรวมของวิทยากรในการเสริมสร้าง

ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ 
     

20 ประโยชน์ของสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

     

21 ความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่
ได้รับจากการพัฒนา 

     

22 ความคุ้มค่าในการเข้าร่วมโครงการนี       
23 ระยะเวลาในการพัฒนามีความเหมาะสมกับหลักสูตร      
 

ระยะเวลาการพัฒนาตลอดหลักสูตร ท่านมีความเห็นว่า 
 (   ) เหมาะสมดี   
 (   ) นานเกินไป  ควรเป็น ..... วัน 
 (   ) น้อยเกินไป ควรเป็น....... วัน 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................... ............................................................................. 
............................................................................................................................. ......................................... 

ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโครงการและหลักสูตร 

ตามโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 

**************** 
 

http://gg.gg/danj5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gg.gg/danj5
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 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน 

บัญชี และพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม  2563 

 
กลุ่มท่ี ..................... 

เลขที ่ ชื่อ – สกุล 
คะแนนที่ได้ตามหน่วยการเรียนรู้/วิชา รวม

คะแนน 
ผลการประเมิน 
(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 1 2 3 4 5 6 7 8 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
 
 
ลงชื่อ ..............................................                ลงชื่อ ................................................ 
         (.........................................)    (...............................................) 
 ........../................../..........    .............../..................../............. 
            (วิทยากรประจ ากลุ่ม)                     (วิทยากรประจ ากลุ่ม) 
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ใบสรุปองค์ความรู้การฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
********************* 

1. วันที่ ................................................................................เวลา...............................................................  
2. ชื่อวิชา ...................................................................................................................................................  
3. ชื่อวิทยากร ............................................................................................................................................ 
4. ชื่อผู้สรุป (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................... .................................... 
 หน่วยงาน (   ) ส านักงานศึกษาธิการภาค ..................................................................................  
              (   ) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ................................................... .......................... 
 

สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับและสาระส าคัญ  : 
............................................................................................................................. ...................................... 
..................................................................................................................................................... .............. 
.................................................................................................................... ............................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................ ................................................... 
แนวทางการน าความรู้ทีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน : 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................. ......................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
.................................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. .................................................................. 
............................................................................................................................. ...................................... 
...................................................................................................................................................... ............. 
 

ลงชื่อ ............................................. ผู้สรุปองค์ความรู้ 
                (........................................) 
(ลงชื่อ) .................................... วิทยากรประจ ากลุ่ม  (ลงชื่อ) ......................................วทิยากรประจ ากลุ่ม 
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ภาคผนวก ค 
- ค าสั่งแต่งตั งคณะท างานด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- ค าสั่งแต่งตั งคณะท างานด ำเนินกำรจัดท ำหลักสูตรกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรเงิน บัญชี  
และพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตำมโครงกำรพัฒนำบุคลำกรของกระทรวงศึกษำธิกำรเพ่ือ
สนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำค 
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ภาคผนวก ง 
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม  2562 

ณ ห้องพุทธรักษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
***************** 
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ภาคผนวก จ 
- โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 
ในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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คณะผู้จัดท ารายงาน 
 

ที่ปรึกษาโครงการ 
 นายศัจธร  วัฒนะมงคล  ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์  
     และบุคลากรทางการศึกษา 
 
คณะท างานบริหารโครงการ 
 ดร.ดวงพร  เจียมอัมพร  หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา 
 ดร.ดิเรก  ทรัพย์ประเสริฐ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
 ดร.รัตติกร  ผรณสุวรรณ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
 นางสาวนพมาศ  ณะมาชิต  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
 นางสาวณัฐชนันท์  จันทคุปต์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล 
 ดร.ดวงพร  เจียมอัมพร  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
 นางสาวณัฐชนันท์  จันทคุปต์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 
ผู้เรียบเรียงและเขียนรายงานสรุปผลโครงการ 
 นางสาวณัฐชนันท์  จันทคุปต์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
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